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UVODNIK

Ustvarjamo nove razmere
Ko odpremo časopis, beremo o recesiji. Ko poslušamo 
poročila, vsi politiki govorijo o krizi. Ko se pogovarjamo 
s poslovnimi partnerji, ugotavljamo, da je strankam težje 
prodati in da se moramo za ceno več in bolje pogajati. Ali 
so to le slabi časi in je treba stisniti zobe, dokler se razmere 
na trgu ne izboljšajo? Ali pa gre za kaj drugega, za neko 
spremembo, ki bo v gospodarstvu zapustila trajne posledice 
in starih časov preprosto ne bomo več doživeli?
Znano nam je, da je za razvoj države nadvse pomembno 
ustvarjati dobre formalne razmere za pospeševanje razvoja 
industrije kakor tudi voditi pravilno politiko financiranja 
znanosti in tehnologije, s posebnim poudarkom na zahtevi, 
da morajo znanstvene raziskave rezultirati v novih inova-
tivnih proizvodih in tehnologijah, ki generirajo odločujoče 
konkurenčne prednosti na tržiščih. V Skupini Premogov-
nik Velenje se s svojo razvojno naravnanostjo tega še kako 
dobro zavedamo. Hčerinsko podjetje PV Invest, ki v sklopu 
svojih razvojnih aktivnosti podpira in razvija podjetniško 
podporno okolje v naši regiji, poskuša z natečajem »Zma-
govalna ideja« že drugo leto zapored spodbuditi mlade k 
uresničitvi samostojne podjetniške poti. Skupaj s SAŠA 
inkubatorjem in ostalimi partnerji natečaja si želimo še 
več podjetniškega duha v regiji, saj je v tem času to nadvse 
pomembno. Spoznali smo, da so ljudje najdragocenejši in 
istočasno tudi najredkejši vir, ki je potreben za razvoj pod-
jetij in regij. Srečati ljudi, izmenjati izkušnje, iskati skupne 
razvojne možnosti, razviti zaupanje in medsebojne odnose 
ima svoj namen. V poslovnem svetu je ta jasen: ustvariti iz-
delke in storitve, ki vrhunsko zadovoljujejo potrebe kupcev, 
podjetju pa prinašajo dobiček in zagotavljajo dolgoročno 
konkurenčno uspešnost. S povprečjem ni možno osvajati 
širokega trga! Zmagovalna ideja je tista, ki šteje, kar je tudi 
nit natečaja. Letos je bilo prejetih kar enajst poslovnih idej s 
področij obnovljivih virov, energetskega inženiringa, športa 
in rekreacije, IKT, spletnih medijev in oblikovanja. 
Podjetnike, ljudi z idejami in vizijo razvoja je treba na poti 
podjetništva podpirati, kar je naloga podpornega okolja 
podjetništva. Žal navdušenje Slovencev za podjetništvo 
naglo kopni, kar dokazujejo tudi najnovejše objavljene raz-
iskave, ki prikazujejo, da se je število nastajajočih in novih 
podjetnikov v Sloveniji zmanjšalo kar za četrtino. Zavedati 
se moramo, da podjetništvo iz priložnosti lahko zagotovimo 
le, če zagotovimo, da se bodo posamezniki počutili varne, 
da bodo spoštovane njihove pogodbe, da bodo plačani 
njihovi računi in zaščitene pravice ter učinkovito izterjane 
terjatve.
Prenos znanja v industrijo je kritična točka trenutnega 
stanja, v katerem se Slovenija nahaja. Izkušnje kažejo, da 
lahko neko idejo uspešno implementira samo tisti, ki jo je 
generiral in ima pri tem tudi osebni interes, da idejo pripelje 
do ekonomskega in s tem finančnega uspeha. Iz izkušenj 
drugih se lahko naučimo, da nova ideja potrebuje novo 
okolje (novo podjetje). Implementacija novih idej v obstoje-
čih firmah praviloma ni uspešna in pogosto tudi ni možna. 
To posebej velja za tiste ideje, ki se ne skladajo z obstoječimi 
programi podjetja. 

Iz povedanega sledi, da je potrebno v Sloveniji ustvariti 
razmere za formiranje novih spin-off podjetij, ki jih bodo 
ustanavljali nosilci tehnoloških prebojev v sodelovanju s 
podporo uspešnih mladih podjetnikov. Potrebujemo torej 
dobro izpostavljeno podporno okolje za podjetništvo, ki 
bo spodbujalo in implementiralo inovativnost, kreativnost, 
znanje in izkušnje. 
PV Invest je skupaj s partnerji konzorcija uspešno kandi-
diral na razpisu Ministrstva za gospodarstvo za »Razvojni 
center slovenskega gospodarstva« in pridobil 11 mio EUR 
nepovratnih sredstev, ki so namenjena za razvoj novih 
inovativnih produktov in tehnologij. 
Projekt RAZVOJNI CENTER ENERGIJA bo s svojimi 
razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi celovito obravna-
val in konkurenčno krepil področje energetike v državi z 
usmeritvijo tudi na evropski in ostali mednarodni prostor. 
Temeljna razvojna in znanstvena raziskovalna področja 
centra bodo usmerjena predvsem na izboljšanje izkorišče-
nosti obstoječih tehnologij, obnovljivih in alternativnih 
virov energije, učinkovite rabe energije, v učinkovito zmanj-
ševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževanj, 
projektiranje sodobnih energetskih sistemov, reševanje 
tehnoloških in okoljskih problemov, povezanih z energeti-
ko, in k iskanju inovativnih rešitev na tem področju. Ravno 
to je razlog, da so se v RAZVOJNI CENTER ENERGIJA kot 
konzorcijski partnerji vključili ključni regionalni gospo-
darski subjekti SAŠA subregije s področja energetike in 
predelovalne industrije, saj postajajo raziskave s področja 
učinkovitejšega pridobivanja električne energije, zaradi 
vse višjih cen energije in omejenih naravnih virov, vse bolj 
pomembne.
Pričakovani rezultati so poleg novih produktov in storitev 
več kot 60 novih kvalitetnih delovnih mest z večjo dodano 
vrednostjo in vsaj 10 novonastalih podjetij, ki bodo bistve-
no vplivala na razvoj in dodano vrednost v regiji. Prav tako 
pa so načrtovane tudi prijave pravic intelektualne lastnine s 
patentno zaščito.

mag. Drago Potočnik, direktor PV Investa
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Razvojni center Energija 
pridobil 11 mio evrov 
nepovratnih sredstev

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Na Ministrstvo za gospodarstvo 
RS, ki je julija lani objavilo razpis 
za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – Razvojni 
centri slovenskega gospodarstva, je 
prispelo 42 vlog, od tega je 18 vlog 
preseglo prag šestdesetih točk, kot 
pogoj za odobritev sofinanciranja. Na 
osnovi kvalitete posameznih vlog in 
razpoložljivih sredstev je Ministrstvo 
za gospodarstvo odobrilo sofinanci-
ranje 17 projektom, katerih skupna 
vrednost je okrog 400 mio evrov, 
pričakovana vrednost sofinanciranja 
pa znaša okrog 180 mio evrov. 
Namen razpisa je spodbuditi vzposta-
vitev in delovanje razvojnih centrov 
slovenskega gospodarstva za dolgoro-
čen razvoj na vsebinskih področjih – 
torej podpora projektom, ki vključu-
jejo tako razvojno delo kot potrebno 
opremo in ostalo infrastrukturo, ki 
omogoča razvoj podjetij,  njihovih 
kompetenc in dolgoročnih temeljev 
za rast in razvoj gospodarstva – in 
bodo omogočili tehnološki preboj na 
področjih, kjer v Sloveniji že obstaja 
kritična masa znanj.
Člani konzorcija, katerega nosilec 
operacije je PV Invest, d. o. o., Vele-
nje, so bili uspešni pri prijavi projekta 
RAZVOJNI CENTER ENERGIJA, 
katerega celotna vrednost je 23 mio 
evrov, odobrena sredstva sofinancira-
nja pa so v višini 11 mio evrov.
Z ustanovitvijo RAZVOJNEGA 
CENTRA ENERGIJA (RCE) bo 
konzorcij s svojimi razvojno-razisko-
valnimi aktivnostmi celovito obrav-
naval in konkurenčno krepil področje 
energetike v državi z usmeritvijo tudi 
na evropski in ostali mednarodni 
prostor. Konzorcij novonastalega 
centra sestavljajo ključna podjetja 

PV Invest je skupaj s partnerji konzorcija uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za gospo-
darstvo RS za »Razvojni center slovenskega gospodarstva« in pridobil 11 mio evrov nepovratnih 
sredstev, ki so namenjena za razvoj novih inovativnih produktov in tehnologij.

SAŠA regije in prihajajo s področij 
energetike, predelovalne industrije, 
ekotehnologij ter javnega raziskoval-
nega sektorja in zasebnih zavodov.
Temeljno poslanstvo centra bo z raz-
iskovalno-razvojnim delovanjem na 
področju energetike pomembno pri-
spevati k trajno zanesljivi, kvalitetni, 
ekonomsko in ekološko sprejemljivi 
oskrbi z energijo ter upoštevati načela 
nizkoogljične družbe. V obdobju 
2011–2014 bodo člani konzorcija in 
partnerji operacije izvedli 17 ra-
zvojno-raziskovalnih projektov na 
področju energetike. 
»Razvojna in znanstvena raziskoval-
na področja RCE bodo usmerjena 
predvsem na izboljšanje izkoriščeno-
sti obstoječih tehnologij, obnovljivih 
in alternativnih virov energije, k 
učinkoviti rabi energije, v učinkovito 
zmanjševanje emisij toplogrednih pli-
nov in drugih onesnaževanj, projekti-
ranje sodobnih energetskih sistemov, 
reševanje tehnoloških in okoljskih 
problemov, povezanih z energetiko in 
inovativnih rešitev na tem področju«, 
je povedal direktor družbe PV Invest 
mag. Drago Potočnik.

Področja delovanja
Za potrebo izvedbe celotne operacije 
bodo člani konzorcija investirali v 
izgradnjo in opremo ustreznih labo-
ratorijskih prostorov ter prostorov za 
potrebe izdelave prototipov predvi-
denih produktov s skupno površino 
4.824 m2 v treh objektih - del Stare 
elektrarne, objekt Esotech in nov 
objekt na območju pridobivalnega 
območja Premogovnika Velenje. Cen-
ter bo usmerjen v krepitev sposobno-
sti razvoja in uporabe novih tehno-
logij za razvoj novih konkurenčnih 

proizvodov, storitev in procesov 
na področju energetike in njenih 
podpornih dejavnosti. Prepoznane 
so ključne priložnosti na naslednjih 
področjih delovanja: 

izboljšanje izkoriščenosti obstoje-•	
čih tehnologij v termoenergetiki, 
elektroenergetiki;
obnovljivi in alternativni viri •	
energije: sončna energija, bioma-
sa, bioplin, geotermalna energija, 
vetrna, vodna energija, gorivne ce-
lice, tehnologija vodika, povečanje 
deleža obnovljivih in alternativnih 
virov energije v končni porabi 
energije, drugo;
učinkovita raba energije: ogrevalna •	
tehnika, energetsko učinkovita 
izolacija in zaščita stavb,  
daljinsko ogrevanje, elektro in 
strojne inštalacije za nizkoenergij-
ske in pasivne hiše, celovit  
energetski menedžment;
učinkovito zmanjševanje emisij •	
toplogrednih plinov in drugih 
onesnažil: izboljšanje pri  
pridobivanju, pri prenosu elek-
trične energije ter pri prenosu 
toplotne energije;
projektiranje sodobnih energetskih •	
sistemov, reševanje tehnoloških 
problemov v energetiki,  
informacijsko-komunikacijska 
tehnologija in avtomatizacija v 
energetiki;
reševanje okoljskih problemov, •	
povezanih z energetiko, inovativne 
rešitve v energetiki.

Cilji centra
V prvih letih delovanja centra bodo 
aktivnosti prioritetno usmerjene v 
razvojno-raziskovalno delo projektov, 
ki so jih opredelili člani konzorcija, 
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Proizvodnja januar 2010
odkop načrtovano doseženo +/- % ton na dan

G2/C 60.000 80.928 20.928 134,88 3.854
E. K. –50/C 178.500 185.879 7.379 104,13 8.851
E. K. –130/A 64.000 66.409 2.409 103,76 3.162
Proizvodnja 302.500 333.216 30.716 110,15 15.867
Priprave 12.500 14.868 2.368 118,94 708
skupaj PV 315.000 348.084 33.084 110,50 16.575

in v izvedbo načrtovanih investicij v 
opremo in objekte, potrebne za izva-
janje razvojno-raziskovalnega dela 
projektov in pripravo na komerciali-
zacijo rezultatov le-teh v obdobju po 
letu 2014. Cilji celotne operacije so:

vzpostavitev razvojnega centra •	
na področju energetike, ki bo s 
svojimi razvojno raziskovalnimi 
aktivnostmi celovito obravnaval 
in konkurenčno krepil področje 
energetike v regiji in državi z 
usmeritvijo v slovenski, evropski 
in mednarodni prostor;
zagotovitev kritične mase kadro-•	
vskih, tehnoloških in prostorskih 
zmogljivosti za uspešno izkori-
ščanje in razvoj že sedaj močno 
razvitega in skoncentriranega 
znanja v edinstven razvojni center, 
ki bo omogočil oblikovanje bazena 
vrhunskega znanja na področju 
energetike v tem delu Evrope za 
inovativne in napredne pristope 
ter rešitve na področju proizvo-
dnje, distribucije, prenosa in rabe 
energije ter okoljskih tehnologij;
vzpostavitev razmer za intenzivno •	
povezovanje različnih subjektov 
gospodarstva z raziskovalno sfero 
na področju energetike in okolj-
skih tehnologij;
dolgoročen vpliv na povečevanje •	
števila delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo;
povečanje možnosti za komerciali-•	
zacijo rezultatov razvojno-razisko-
valnega dela ter nastajanje in ra-
zvoj novih gospodarskih subjektov 
oziroma delovnih mest;
vzpostavljanje mednarodnih po-•	
vezav in sodelovanja pri razvoju in 
komercializaciji novih energetskih 
znanj.

Več kot 60 novih delovnih 
mest
Pričakovani rezultati so poleg novih 
produktov in storitev, več kot 60 
novih kvalitetnih delovnih mest za 

strokovnjake iz ustreznih področij 
z večjo dodano vrednostjo in vsaj 
10 novonastalih podjetij, ki bodo 
bistveno vplivala na razvoj in dodano 
vrednost v regiji in širše. Prav tako 
pa so načrtovane tudi prijave pravic 
intelektualne lastnine s patentno 
zaščito. Center bo krepil mobilnost in 
povezovanje izkušenih strokovnjakov 
iz regionalne energetske industrije ter 
prispeval k večji koncentraciji znanja 
na enem mestu. Center je zasnovan 
kot visokokakovostna multidiscipli-
narna skupina raziskovalcev iz in-
dustrijskega sektorja in raziskovalne 
sfere, ki bo omogočal večjo kritično 
maso uporabnega znanja na podro-
čju energetike. Priložnosti razvoja 
RCE so v aktivnostih pri razvijanju 
inovacij in metod, ki bodo podpirale 
razvoj novih energetskih tehnologij 
na način, da bodo stroški pridobi-
vanja in oskrbe z energijo evropsko 
konkurenčni ter da bodo uporabljene 
tehnologije emitirale minimalno 
količino toplogrednih plinov.
Energetska dejavnost ne more uspe-
šno in konkurenčno delovati brez 
dotoka visoko izobražene delovne 
sile in novih podjetij, ki tem kadrom 
dajejo priložnost za razvoj novih iz-
delkov, storitev in znanja. Ravno to je 
razlog, da so se v RCE kot konzorcij-
ski partnerji vključili ključni regio-
nalni gospodarski subjekti s področja 
energetike, saj postajajo raziskave s 
področja učinkovitejšega pridobiva-
nja električne energije, zaradi vse viš-
jih cen energije in omejenih naravnih 
virov, vse bolj pomembne.
RAZVOJNI CENTER ENERGIJA bo 
s povezovanjem gospodarskih družb 
in raziskovalno-razvojnih inštitucij, 
ki delujejo v SAŠA subregiji, Sloveniji 
in izven nje, angažiral energetski stro-
kovni potencial za razvoj ter izvedbo 
konkretnih projektov na energetskem 
področju ter si prizadeval za združe-
vanje partnerjev s ciljem medsebojne-
ga prenosa znanja. Na ta način bomo 

v Sloveniji dosegli večjo dodano 
vrednost tudi na področju izkori-
ščanja konvencionalnih energetskih 
virov, alternativnih ter obnovljivih 
virov energije, s tem pa posledično 
tudi povečali lastno konkurenčnost 
na Evropskem trgu.

Jerneja Kemperle

Strateška 
konferenca 
Skupine PV
14. strateška konferenca sku-
pine Premogovnik velenje bo 
potekala 10. in 11. marca in 
bo razdeljena v dva dela. 

Prvi dan bo namenjen pred-
vsem aktualnim razvojnim 
projektom Premogovnika 
Velenje, med katere spadajo 
izgradnja jaška NOP II, čiste 
premogovne tehnologije, 
izdelava etažnih prog, odkopi, 
obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije, 
ekologija, kadri, inovacijska 
dejavnost, razpisi itd.  
Drugi dan bo namenjen 
pregledu razvojnih načrtov 
družb znotraj Skupine PV, ki 
bo zajemal poslovanje v 2010 
in poslovni načrt za 2011. Ta 
del konference bo namenjen 
predvsem novim programom 
in razvojnim projektom, ki 
prinašajo prihodke na trgih 
izven prodaje premoga. 
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Na področju inovativnosti 
je za nami uspešno leto
V začetku leta 2010 smo v okviru Premogovnika Velenje in HTZ Velenje pričeli z akcijo Inovator 
leta kot z enim od motivacijskih orodij z namenom spodbuditve kreativnosti pri vseh tistih, ki 
jim ni vseeno, kako se aktivnosti v procesu odvijajo. V akcijo so bili vključeni vsi koristni predlogi 
oziroma ideje, ki so prispeli do promotorjev inovacijske dejavnosti v posameznih področjih oziro-
ma organizacijskih enotah. Skupaj je v akciji sodelovalo 27 promotorjev in skoraj 100 inovatorjev 
(avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 190 koristnih predlogov. 55 % 
oziroma 105 koristnih predlogov je bilo realiziranih, drugi pa so v različnih fazah realizacije.

Rezultate akcije smo razglasili v torek, 
15. februarja 2011, v Kulturnem domu 
v Šoštanju. V kategoriji najboljši 
inovator leta so si mesta od prvega 
do petega razdelili: simon lampret, 
boris rednak, valentin skaza, edi 
verdnik in rudolf dvornik, ki so 
skupaj (večinoma samostojno, nekaj 
pa s soavtorji) prijavili 53 koristnih 
predlogov. Zanimivo je tudi dejstvo, 
da vseh pet prvouvrščenih prihaja iz 
iste organizacijske enote – PC ESTO.
V kategoriji najboljši promotor leta 
so si prva štiri mesta razdelili: stani-
slav dacar, silvo Pečovnik, gregor 
železnik in štefan Miheljak, ki so 

skupaj prevzeli 130 koristnih predlo-
gov in jih 85 tudi realizirali.
V kategoriji najboljša skupina je prvo 
mesto zasedla organizacijska enota, 
ki ima  najboljšega promotorja za 
leto 2010 in tudi prvih pet mest med 
najboljšimi inovatorji za leto 2010 
zasedajo zaposleni iz te organizacijske 
enote. Zaposleni v njej so v letu 2010 
naredili izjemen rezultat – indeks 
prevzetih KP je 2,1, indeks realiziranih 
koristnih predlogov pa 1,19 – za kar 
so si vsi zaposleni ob koncu prislužili 
posebno stimulacijo. Najboljša organi-
zacijska enota v letu 2010 na področju 
inovacijske dejavnosti je PC esto iz 

Htz velenje.
Inovacijska dejavnost je v pretežni 
meri plod kreativnosti in ustvarjal-
nosti posameznikov in/ali skupin v 
neki družbi. V Skupini Premogovnik 
Velenje si prizadevamo, da za svoje za-
poslene ustvarjamo okolje, v katerem 
z veseljem delamo in imamo možnost 
biti ustvarjalni.
Nagrajencem je čestital direktor 
Premogovnika velenje dr. Milan 
Medved: »V Premogovniku Velenje 
delamo načrtno na področju inovacij, 
zato je prav, da se znamo tudi pohva-
liti z uspehi, ki jih v našem podjetju 
ni malo. Naš pogled v prihodnost 

Najboljši inovatorji in promotorji Premogovnika Velenje in HTZ Velenje

Ivo Boscarol – slovenski inovator svetovnih razsežnosti 
– častni gost na prazniku inovacij Skupine PV
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je razdelan vse do leta 2054. V času 
odprtega trga je pomembno, da je 
tudi naša osnovna dejavnost povsem 
podrejena konkurenčnemu vidiku. V 
letu 2010 smo presegli vse dosedanje 
parametre proizvodnje, kar je izjemne-
ga pomena, saj se dobro zavedamo, kaj 
je naš del naloge pri izgradnji bloka 
6 Termoelektrarne Šoštanj – predvi-
deli smo postopno zniževanje cene s 
sedanjega nivoja na 2,25 EUR/GJ v 
letu 2015. V tem času bodo izpeljani 
tudi vsi ključni razvojni projekti, ki jih 
je s predvidenim gibanjem cene Pre-
mogovnik Velenje sposoben izpeljati 
sam. V smeri nadaljnje stroškovnega 
optimiziranja se trenutno odvija več 
projektov: povečujemo širine delujo-
čih odkopov, kjer smo v zadnjih dveh 
letih prešli s 140- na več kot 200-me-
trske odkope, moderniziramo delo 
na pripravskih deloviščih, pred nami 
je izdelava novega izvažalnega jaška 
NOP 2, ki predstavlja izziv naše gene-
racije. Našo Velenjsko odkopno me-
todo smo razvili do te mere, da velja 
tudi v svetovnem merilu za BAT-teh-
nologijo (best available technology), 
sam Premogovnik pa se uvršča med 
podjetja s t. i. high-tech delovanjem.« 
Dr. Medved je poudaril še, da je bilo 
potrebno ogromno inovacij in lastnega 
inženirskega znanja, da lahko danes 
Premogovnik Velenje uvrščamo med 
najsodobnejše in tehnološko najbolje 
opremljene premogovnike s podze-
mno eksploatacijo tudi v svetovnem 
merilu. Velenjska odkopna metoda 
je dokazano najproduktivnejša pri 
odkopavanju v debelih slojih premo-
ga in z njo lahko dosegamo odlične 
proizvodne rezultate. »Vsem nagra-
jencem iskreno čestitam in se za dobre 
ideje ter inovacije priporočam tudi v 
prihodnje,« je še dodal.
Bojan Stropnik, vodja inovacijske 
dejavnosti v Premogovniku Velenje 
je povedal, da inovacijsko dejavnost 
delimo v dva sklopa. »Prvi sklop so 
profesionalne inovacije, ki podjetju za-
gotavljajo osnovo za obstoj in njegovo 
temeljno konkurenčno prednost. Pri 
nas predstavljajo jedro profesionalnih 
inovacij vse razvojne skupine.
Drugi sklop inovacijskih dejavnosti 
so inovacije, v katere se vključujejo vsi 
zaposleni. Z njimi želimo v podjetju 
izkoristiti ustvarjalne potenciale, pa 
tudi znanje in izkušnje vseh zaposle-
nih, ne le tistih, ki jim je ustvarjalnost 
poklic.«

»Brez zadovoljnih zaposlenih ni rezul-
tatov, brez motiviranih zaposlenih tudi 
ni inovativnosti in na to se dandanes 
žal pozablja,« je zbrane kot častni 
gost nagovoril Ivo Boscarol, direktor 
družbe Pipistrel, ki ji je komisija, 
ki odloča o evropskem poslovnem 
priznanju European Business Awards, 
podelila priznanje za najbolj inovativ-
no podjetje v Evropi v letu 2010 med 
več kot 15.000 prijavljenimi podjetji. V 
podjetju Pipistrel so sicer že leta 2008 
razvili tudi prvo električno letalo na 
svetu.
»Dandanes mora biti človek odprte 
narave, saj je okrog nas ogromno 
znanja in priložnosti, ki jih moramo 
le znati uporabiti. Inovator je tisti, ki 
si ne postavlja ovir, tisti, ki razmišlja 
drugače, nekonvencionalno. Cilje si je 
potrebno postaviti zelo visoko, le tako 
namreč lahko prideš zelo daleč. Vse 
te male ideje se porajajo v majhnih 
skupinah, ki so lahko osnova za zelo 
velike spremembe. Vsaka sprememba 
se najprej zgodi v glavi.«
Direktor Pipistrela je poudaril, da je 
za inovativnost zelo pomembno, da 
inovator predvideva trende, mora biti 
vizionar. Če ne ve, kam gredo trendi, 
potem tisto, kar razvije, lahko pusti 
kar v predalu. »Danes predvidevati 
trende ni več tako enostavno, kot je 
bilo, ker je področij več, vendar imajo 
tisti, ki jim to uspe in imajo srečno 
roko, možnost, da svoj izum tržijo kot 
inovacijo. Ko sem pred 20 leti začel s 
to filozofijo v našem podjetju, da mora 
letalo leteti tudi brez motorja, da ima 
z manj uporabe energije večji dolet, 
ustvarja manj hrupa, so se mi vsi sme-
jali. Do današnjega časa so se stvari 
obrnile, saj smo postali vsi občutljivi 

za hrup, cena goriva je visoka, zaveda-
mo se onesnaženja okolja ...«
V Premogovniku Velenje smo ino-
vacijsko dejavnost sredi leta 2008 
zastavili bolj smelo, jo v letu 2009 raz-
širili na celotno družbo HTZ Velenje, 
postavili koordinatorje inovativnosti v 
posameznih službah oziroma organi-
zacijskih enotah, centralizirali infor-
macijski sistem in izpeljali določene, 
predvsem interne promocijske aktiv-
nosti. Ideje so bile vrednotene skozi 
naslednje kriterije: število realiziranih 
idej, število sprejetih idej ter gospodar-
ski prihranek realiziranih idej.
Večino prijavljenih invencij smo 
skupaj z avtorji in soavtorji uspešno 
implementirali v prakso kot koristne 
predloge. Zelo pomembno je, da se 
ideje oziroma sugestije vedno bolj 
dotikajo vseh poslovnih področij ter 
poslovnih funkcij v podjetju. S tem 
samo dokazujejo, da je inoviranje 
možno na vseh področjih in ne samo 
na področju proizvodnje.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
Bojan Stropnik

»Dandanes mora biti človek odprte narave, saj je okrog nas ogromno znanja 
in priložnosti, ki jih moramo le znati uporabiti,« je dejal Ivo Boscarol, direktor 
družbe Pipistrel.

V kulturnem programu je s svojim 
nastopom navdušil Uroš Perić, pevec 
in instrumentalist, odličen interpret 
Raya Charlesa.
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Najboljši promotor

V  HTZ Velenje smo se v postopku 
certificiranja sistemov kakovosti 
odločili, da bo eden od kazalnikov 
uspešnosti tudi število prijavljenih 
koristnih predlogov. V PC ESTO 
sem bil po dogovoru z vodjem PC 
določen za promotorja inovacijske 
dejavnosti. 
V naši organizacijski enoti smo si 
zadali cilj, da v enem letu prija-
vimo vsaj en koristen predlog na 
zaposlenega. Ta cilj smo na koncu 
leta tudi uspešno dosegli in celo 
presegli. Moja vloga je bila, da sem 
bil veliko v kontaktu z zaposlenimi 
ter jih vzpodbujal, da so prijavili 
čim več koristnih predlogov. Or-
ganiziral sem tudi redne mesečne 
obravnave koristnih predlogov v 
skupini, ki so jo sestavljali vodilni 
tehnični delavci PC ESTO. Moja 
dejavnost je bila tesno povezana z 
Bojanom Stropnikom,  ki koordi-
nira delo na tem področju v Pre-
mogovniku Velenje in z Bojanom 
Zorkom v HTZ. 
Ne smem pozabiti tudi mojega 
sodelavca Jerneja Hudeja, ki mi 
je pomagal pri administrativnem 
delu ter pri pripravljanju tehničnih 
map za predloge, ki smo jih doda-
tno nagradili po uspešni realizaciji. 
Ne zdi se mi, da sem s tem svojim 
delom naredil kaj posebnega, niti 
ni bil moj cilj kakršna koli nagrada, 
saj takrat, ko smo v HTZ  začenjali 
z delom na tem področju, niti še ni 
bila razpisana akcija za najboljšega 
inovatorja, promotorja in organi-
zacijsko enoto. 
V naši organizacijski enoti smo 
delo dobro zastavili, predvsem pa 
smo delovali kot skupina, saj še 
tako dober promotor brez podpore 
vodje enote in pomoči sodelavcev 
ne more dosti opraviti. 
Najbolj sem vesel, da se je moja 
(sedaj že bivša) delovna sredina 
dokazala kot uspešna skupina, ki 
lahko hkrati z velikim angažira-
njem na zunanjih trgih dokazuje 
tudi svojo uspešnost na raznih 
področjih v okviru Skupine Pre-
mogovnik Velenje. 

Stanislav Dacar

Najboljši inovator

Naziva najboljši inovator sem vesel in mi pomeni potrditev za prizadevanja 
pri delu. Inovativnost je pri mojem delu potrebna, saj vpliva na racionalizacijo 
stroškov, ki so povezani z obratovanjem naprav, zagotavlja pa nam tudi lažje in 
učinkovitejše delo. Inovativnost pri delu mi predstavlja osebno zadovoljstvo, 
kajti s tem koristno prispevam k razvoju in napredku v Premogovniku Velenje.
Za pridobitev tega naziva se moram zahvaliti predvsem vodji Slavku Dacarju, 
ki me je vztrajno vzpodbujal pri delu in beležil moje inovacijske predloge, ter 
vodji PC ESTO Stanetu Blagotinšku, ki je omogočil, da smo koristne inovacij-
ske predloge uresničili v praksi. 
Tudi v prihodnje si bom prizadeval ponuditi čim več predlogov, koristnih za 
naše podjetje.

Simon Lampret

Najboljša skupina

Morda se danes v času gospodarske krize še vedno premalo zavedamo po-
membnosti inovacijske dejavnosti. Veliko vemo povedati o inovacijah, katere 
pogosto enačimo z R & R in jih prepoznamo kot nekaj tehnično novega 
za potrošnike. Inovacijska dejavnost pa je veliko več kot le R & R, gre za 
različne mehke in trde vidike managementa, ki so tudi različno merljivi. Gre 
za vidike: 1.) strateške zavezanosti vodstva k inoviranju; 2.) organizacijske 
kulture in klime; 3.) izdatke inovacijske dejavnosti – R & R, nakup ustreznih 
sredstev, tehnologij in intelektualne lastnine; 4.) sodelovanje s centri znanja, 
notranjim in zunanjim okoljem – oddelki, dobavitelji, kupci, konkurenti; 5.) 
razvoj kadrov – izobraževanje in usposabljanje, nagrajevanje; 6.) zagotavlja-
nje ustreznih finančnih virov; 7.) management idej – generiranje ustvarjal-
nosti, komuniciranje. 
V tej kompleksni inovacijski dejavnosti imamo dve pomembni fazi: inven-
tivnost in inovativnost. Prva generira ideje, pri nas predloge, drugod iskrice, 
ki se skozi proces pretvarjajo v tehnične izboljšave ali morda tudi v inovacije 
kot najvišji rezultat invencijsko-inovacijske (I-I) dejavnosti. Inovacije so re-
dek, a zelo pomemben rezultat sistematičnega delovanja managementa idej. 
Zato rabimo najprej ustrezno inovativno okolje, ki z množičnim generira-
njem predlogov ustvarja potencial za učinkovito in uspešno I-I dejavnost.
V PC ESTO smo v zadnjih dveh letih pričeli z intenzivno notranjo promo-
cijo, s katero smo poskušali med zaposlene vtreti pomen I-I dejavnosti. Gre 
za pogled z vidika vodenja na interno in eksterno okolje. Imenovali smo 
promotorja in skupino, ki skrbita za učinkovito izvajanje I-I dejavnosti. V ta 
namen smo vsako zadnjo sredo v mesecu organizirali sestanek z zaposleni-
mi, na katerem smo obravnavali tekočo problematiko I-I dejavnosti, ob tem 
pa podali še ostale pomembne informacije, kot so: stanje varstva in zdravja 
pri delu, pomembne tržne in operativne aktivnosti, rezultate poslovanja PC 
ESTO.
Količnik 2,1 predloga na zaposlenega, ki ga je v preteklem letu dosegel PC 
ESTO, je spodbuden, primerljiv z najuspešnejšimi podjetji v Sloveniji, vendar 
je potrebno vedeti, da smo v tem trenutku inovativni v invencijskem delu, 
nekoliko manj pa v inovacijskem, ker je proces I-I dejavnosti zaključila dobra 
polovica podanih predlogov. V bodoče ostaja ključen cilj managementa ideja 
PC ESTO: množična in uspešna I-I dejavnost, za kar pa je potrebno še bolj 
inovativno okolje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem sodelavcem, ki so sprejeli pomen I-I 
dejavnosti, in hkrati računam, da bodo v bodoče takšno prepričanje samo še 
množično krepili, spodbudili še druge sodelavce in s tem dali ustrezen odziv 
okolju.                                                                                            Stane Blagotinšek

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Zmagovalna ideja je tista, 
ki šteje
Natečaj ''Zmagovalna ideja 2010'' je natečaj SAŠA inkubatorja, regionalnega podjetniškega inku-
batorja v Velenju, za najboljši poslovni načrt SAŠA regije, ki ga organiziramo skupaj s Premogov-
nikom Velenje. Natečaj je namenjen spodbujanju podjetniške aktivnosti v regiji ter sami promociji 
pomena inovativnega podjetništva. Temelji na identificiranju inovativnih podjetniških idej, nude-
nju strokovne pomoči podjetnikom s strani svetovalcev SAŠA inkubatorja, aktivnemu mreženju v 
sklopu vseh dogodkov natečaja ter izboru, promociji in nagrajevanju najboljših podjetniških idej in 
poslovnih načrtov start-up podjetij v regiji.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Zaključek natečaja z razglasitvijo 
nagrajencev smo pripravili v sredo, 2. 
februarja 2011, v Zeleni dvorani Pre-
mogovnika Velenje. Z natečajem smo 
želeli spodbuditi regionalno tekmo-
valno vzdušje in kot subjekt podpor-
nega podjetniškega okolja, skupaj z 
drugimi organizacijami inovativnega 
okolja v regiji, gradili prepoznavno, 
podjetniško usmerjeno regijo SAŠA. 
Ključnega pomena za razvoj podje-
tništva v regiji so ponudniki kapitala, 
produktov za inovativna podjetja in 
razvojno-raziskovalna jedra, ki lahko 
s svojim sodelovanjem prispevajo k 
uspešnemu razvoju podjetij v regiji. 
Organizatorji natečaja smo k aktiv-
nemu sodelovanju pritegnili tudi 

organizacije, ki v projektu sodelu-
jejo kot pokrovitelj oz. storitveni 
partner ter na ta način promovirajo 
svoje odlične izdelke in storitve. Prav 
tako smo k sodelovanju pritegnili 
tudi njihove inovativne sodelavce, ki 
razvijajo obetavne notranje podje-
tniške projekte in na ta način gradijo 
nove poslovne priložnosti za uspešen 
razvoj poslovanja organizacij v SAŠA 
regiji.
»Inovatne ideje se ves čas »rojevajo« 
tudi v Premogovniku velenje,« je 
goste nagovoril direktor podjetja dr. 
Milan Medved. »Na začetku obra-
tovanja velenjskega premogovnika 
je bilo življenje rudarjev usmerjeno 
v preživetje in pogoje dela ter borbo 

za boljšo prihodnost. Značilnosti 
sedanje dobe pa so zaposlovanje vi-
sokokvalificiranih rudarskih strokov-
njakov, uvajanje moderne opreme, 
mehaniziranih odkopov, varnost in 
humanost dela ter skrb za okolje.«
Povedal je še, da smo v več kot 
135-letni zgodovini v Skupini Pre-
mogovnik Velenje poleg pridobivanja 
premoga razvili še številne druge 
dejavnosti – tako znotraj matične-
ga podjetja kakor preko povezanih 
družb. »Te danes tvorijo pisano pale-
to proizvodov, programov in storitev, 
preko katerih celotna skupina širi 
svoje poslovanje. S tem uresničujemo 
svojo dolgoročno strategijo zmanjše-
vanja odvisnosti od premoga in uva-

Regijsko start–up podjetje, ki je pridobilo laskavi naslov »Zmagovalna ideja v SAŠA regiji za leto 2010« ter denarno nagrado 
v višini 3000 EUR, je postalo podjetje Stories design.
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jamo programe, ki so vse bolj tržno 
usmerjeni. Ti programi pa so seveda 
zagotovilo za nova delovna mesta, za 
katera si prizadevamo in bodo nudila 
možnost zaposlitve novim generaci-
jam.« 

Podjetniške delavnice in 
podjetniški forum
Natečaj je potekal v dveh fazah. V av-
gustu in septembru 2010 so v okviru 
prve faze potekale podjetniške delav-
nice po regiji, na katerih so sodelovali 
izkušeni strokovnjaki, ki so se tudi 
sami soočili z izzivi podjetništva. 
Udeleženci delavnic so bili deležni 
praktičnih in uporabnih nasvetov, 
spoznali so ključne elemente dobrega 
poslovnega načrta in osvojili veščine 

uspešne predstavitve podjetniških 
idej. Udeležencem smo na delavnicah 
podali temeljne napotke za raziskavo 
trga in pripravo trženjskega načrta, 
napotke za uspešno črpanje nepovra-
tnih sredstev EU, napotke za uspešno 
preskrbo dolžniškega in lastniškega 
kapitala ter napotke za uporabo 
najsodobnejšega orodja za poslovno 
načrtovanje pri pripravi finančnega 
načrta. Nosilci kakovostnih podje-
tniških idej pa so dobili možnost, da 
svojo idejo predstavijo na podjetniški 
delavnici, ki smo jo poimenovali Fo-
rum idej, ter si na ta način pridobili 
kakovostno mnenje o njihovi ideji. 
V drugi fazi natečaja smo na podlagi 
prijavljenega poslovnega načrta ter 
osebne predstavitve pred strokovno 

komisijo, ki jo sestavljajo predstav-
niki podjetnikov, strokovnjakov, 
profesorjev, predstavnikov podpornih 
institucij, bančnikov in investitorjev, 
v mesecu oktobru izbrali zmago-
valca na podlagi vnaprej določenih 
kriterijev. Ti kriteriji so inovativnost 
in kreativnost podjetniške ideje, 
prepričljivost in primerna pokritost 
ključnih vsebin poslovnega načrta, 
tržna privlačnost podjetniške ideje, 
uresničljivost poslovnega načrta ter 
primernost tehnične izvedbe ideje.
Nagrajence je razglasil direktor Pv 
Investa mag. drago Potočnik, ki 
je ob tej priložnosti povedal, da je 
družba PV Invest razvojno naravnano 
podjetje, ki v sklopu svojih razvojnih 
aktivnosti podpira in razvija podje-
tniško podporno okolje v naši regiji. 
»seveda si želimo še več podjetni-
škega duha v regiji, saj je v tem času, 
ko krizo gospodarstva že čutimo, 
to nadvse pomembno. V dana-
šnjem času je potrebno še bolj iskati 
možnosti, ki nas vržejo iz povprečja. 
Inovativnost, kreativnost posamezni-
ka ali tima rodi ideje. Izkoristek vseh 
potencialov tako v sebi kot okolju, 
inspiracija, prosti čas, znanje, razvoj, 
investicijska možnost ter kanček sreče 
so ključni elementi, da ideja ugleda 
luč pravega podjetništva. Ne gre več 
samo za inoviranje, gre za inoviranje, 
združeno z vrhunsko podjetniško 
iniciativo izkoriščanja poslovnih 
priložnosti.«
Regijsko start–up podjetje, ki je pri-
dobilo laskavi naslov »zmagovalna 
ideja v saša regiji za leto 2010« ter 
denarno nagrado v višini 3000 EUR, 
je postalo podjetje stories design, ki 
je pripravilo najboljši poslovni načrt. 
To je mlado podjetje, ki se predsta-
vlja z vrhunskimi izdelki lokalnega, 
družbeno-kulturnega, uporabnega 
sodobnega oblikovanja.
Na drugo mesto se je uvrstilo podjetje 
tIe, d. o. o., ki je prejelo denarno 
nagrado v višini 2000 EUR, ateI, d. 
o. o., pa je za uvrstitev na tretje mesto 
prejelo 1000 EUR.

Jerneja Kemperle
Tadeja Mravljak Jegrišnik

Razvajam. 
            

terme-topolsica.si
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Terme Topolšica vam podarjajo 20% popusta za vse 

vrste vstopov v fitness do konca meseca marca. 

Za vse ostale storitve (masaže, nege, saune, VIP zasebne saune, 

bazenski vstopi,…) Term Topolsica pa vam nudimo 10% popusta!

Nudimo vam tudi prenovljene cenike.  Razvajajte se!

Tel 03 896 31 00 | Fax 03 896 34 00
info@t-topolsica.si 

oglas ni lektoriran
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Varnost in zdravje pri delu v 
letu 2010
V Službi za varnost in zdravje pri delu so pripravili temeljito poročilo in analizo nezgod pri delu in 
vseh drugih dogodkov v Premogovniku Velenje v letu 2010, ki so ali bi lahko vplivali na varnost in 
zdravje zaposlenih.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V Premogovniku Velenje imamo iz ocene tveganja prepo-
znane naslednje nevarnosti: plin, prah, hrup, mehanske 
poškodbe. Z obsežnimi preventivnimi ukrepi v celoti 
obvladujemo vse nevarnosti, le pri izvajanju tehnološkega 
procesa se nam pojavlja določeno število nezgod.
V letu 2010 se je v Premogovniku Velenje zgodilo 92 ne-
zgod pri delu, zaradi katerih so bili delavci na bolniškem 
dopustu, oz. 10 delavcev, ali 12 % več kakor v letu 2009. 
Večina oz. 89 nesreč je bilo lažjega značaja, 3 pa so bile 
hujše, 3 so se pripetile na poti na oz. z dela. Če k temu pri-
štejemo še jamski del podjetja HTZ, smo imeli v letu 2009 
96 nezgod, v letu 2010 pa 97 nezgod (PV in HTZ – jama 
skupaj). V letu 2010 smo imeli precej manj nevarnih do-
godkov kot leto poprej (20 v letu 2010 in 30 v letu 2009).
Zaradi poškodb je bilo izgubljenih 2214 dnin ali 699 dnin 
manj kakor v enakem obdobju leta 2009. Pri izgubljenih 
dninah so upoštevane samo tiste, ki so bile izgubljene za-
radi nesreč v obdobju   I.– XII. 2010, brez recidive le-teh. 
Iz statističnih podatkov lahko ugotovimo, da se je po-
gostost poškodb v Premogovniku Velenje glede na leto 
poprej povečala za 23,17 %, resnost poškodb (izgubljene 
dnine zaradi nezgod) pa zmanjšala za 32 %. To kaže na to, 
da so bile nezgode v letu 2010 v večini primerov lažjega 
značaja. 
Število nezgod z bolniško je 92, vzrokov pa je 138, ker gre 
pri nekaterih nezgodah za več vzrokov.

obrat - služba
leto 2010 leto 2009

povprečno št. 
delavcev

število 
poškodb

št. poškodb na 
100 delavcev

povprečno št. 
delavcev število  poškodb št. poškodb na 100 

delavcev
Strokovne službe 257 291   1 0,34
Proizvodnja 334 23   6,90 382 32 8,37
Priprave 388 40 10,33 413 31 7,51
Jamska elektroslužba 121 11  9,17 125   4 3,21
Jamska strojna služba 197 18  9,13 215 14 6,51
skupaj     1.297 92  7,11 1.425 82 5,75

število nezgod po obratih

Zdravstveno stanje zaposlenih
V letu 2010 so zdravniki Dispanzerja medicine dela 
Zdravstvenega centra Velenje preventivno pregledali 900 
delavcev. Obseg in vsebina pregleda je bila prilagojena 
obremenitvam in škodljivostim, ki jim je posamezen 
delavec izpostavljen pri svojem delu. Povprečna starost za-
poslenih je 38,28 let, kar je primerljivo z letom 2009. 47,45 
% je starih preko 40 let. Povprečna skupna delovna  doba 
je 18 let. Rezultati v splošnem kažejo na podobno zdra-
vstveno stanje kot leta 2009. Pri 264 osebah (29,33 %) niso 
ugotovili nobenih okvar zdravja. Ostali imajo povprečno 

1,84 diagnoze na osebo.
Na prvem mestu so še vedno endokrine, presnovne in 
prehranske bolezni. 65,34 % pregledanih je prekomerno 
prehranjenih. Vrednost holesterola je povečana pri polovi-
ci pregledanih, krvni sladkor pa pri 9,56 % pregledanih. 
Še nadalje je potrebno zaposlene spodbujati in motivirati 
za zdrav način življenja, telesne aktivnosti in primerno 
prehrano. Priporočajo nadaljevanje zdravstveno-vzgojnih 
programov v okviru projekta CINDI. Vse delavce, pri 
katerih so ugotovili patologijo, so individualno obvestili o 
potrebnih ukrepih in kontrolah.
Na drugem mestu so okvare vida in obolenja oči. Pri 162 
pregledanih ugotavljajo slabši bližinski vid, kar je pretežno 
pogojeno s povprečno starostjo pregledanih delavcev. De-
lavci, ki morajo pri delu uporabljati korekcijske pripomoč-
ke, imajo to zapisano v zdravniškem spričevalu.
Na tretjem mestu so okvare sluha in obolenja ušes. ADG 
je opravilo 482 pregledanih. Pri 25,9 % pregledanih je 
ADG patološki. Pridobljene okvare sluha so načeloma 
trajne. Potrebna je dosledna uporaba zaščitnih sredstev za 
sluh na delovnih mestih, kjer je hrup povečan.
Na četrtem mestu so simptomi, znaki in nenormalni izvi-
di, ki še ne pomenijo bolezni. Delavci so bili o ugotovitvah 
obveščeni in po potrebi napoteni k osebnim zdravnikom 
zaradi diagnostike, kontrole in zdravljenja.
Bolezni prebavil se tokrat pojavljajo z nižjim odstotkom. 

Jetrne teste so kontrolirali pri 433 pregledanih. 26 % 
vrednosti je bilo patoloških, kar je za 6 % manj kot lansko 
leto. Delavci so dobili navodila glede abstinence alkohol-
nih pijač in kontrole pri izbranih osebnih zdravnikih.
Priporočajo nadaljnje sistematsko preverjanje alkoholizi-
ranosti na delovnem mestu. Statistično pri oceni delaz-
možnosti ugotavljajo, da je 75,89 % pregledanih zmožnih 
za delo, na katero so razporejeni, 24,11 % pa ima pri delu 
določene omejitve. Še vedno ostaja problem prekomerna 
telesna teža, ki je tudi sicer javnozdravstveni problem, ter 
z njo povezani metabolični sistem.
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V okviru projekta »skrb za zdravega delavca« sta bila v 
sodelovanju s Športnim društvom izvedena dva preizkusa 
»Hoje na 2 kilometra«.
V letu 2010 smo organizirali preventivni urološki pre-
gled za 20 delavcev Premogovnika Velenje in 49 delavcev 
podjetja HTZ.
Pregled gostote kostne mase je opravilo 15 delavk Premo-
govnika Velenje, 6 delavk podjetja HTZ, 4 delavke podjetja 
RGP, 5 delavk podjetja PV INVEST in 15 delavk podjetja 
GOST.
Leta 2010 smo z namenom preprečevanja kostnomišičnih 
obolenj in vezivnega tkiva uvedli in organizirali preven-
tivni ortopedski pregled z možnostjo vključitve v fiziote-
rapevtske storitve. Ortopedskega pregleda se je udeležilo 
39 delavcev Premogovnika Velenje in 26 delavcev podjetja 
HTZ Velenje. Od tega je fizioterapevtske storitve koristilo 
9 delavcev Premogovnika Velenje in 12 delavcev podjetja 
HTZ.

Pregled preverjanj znanj

2010 Vključenih Opravilo
Obratovodje …
(delavci z republiškim strokovnim 
izpitom )*

23 23

poslovodje 25 25
nadzorniki 230 230
KV, PK in NK delavci 964 940**
strelci 33 33
figuranti 6 6
vodiči (Muzej) 8 8
strojniki GHH in STT 4 4
skupaj 1.293 1.269

* vsi, ki so sodelovali kot člani komisije za preverjanje znanja nadzornikov 
(obratovodje,  teh. vodje, vodje služb,  strokovne osebe VZD)
**manjkajoči so odsotni zaradi bolniške, rehabilitacije ipd.
Nadzorniški strokovni izpit je opravljalo 6, izpit za strelca 
pa 17 kandidatov.
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2007 2008 2009 2010 priporočilo
MdPš 

pregledani delavci 1029 995 900 900

zdravi delavci 241
23 %

277
27,8 %

288
32 %

264
29.33 %

endokrine, 
prehranske, 
presnovne bolezni 

visok krvni sladkor
povišan holesterol
povišana vrednost 
trigliceridov v krvi
prekomerno 
prehranjeni

16,42 %
58 %
7,09 %

64 %

13 %
49 %
11,56 %

60,8 %

10,78 %
39,8 %
10 %

63,67 %

9,56 %
46,5 %
12,56 %

65,34 %

aktivno vključevanje delavcev 
v program Cindi

bolezni oči in 
okvare vida 

20 % 18 % 16,3 % jih 
vidi slabo

18 % jih 
slabo vidi

zaščitna očala, osvetlitev 
delovišč

okvare sluha in 
obolenja ušes 

28,5 %
od 488 
pregledanih

26,6 %
od 435 
pregledanih

ADG – 29,4 
%  od 412 
pregledanih

ADG – 25,9 
% od 482 
pregledanih

zmanjšati hrup na izvoru 
na najmanjšo možno mero, 
zaščita sluha

bolezni obtočil visok krvni pritisk, 
obolenja srca ter 
arterijskega in 
venoznega ožilja

6,67 % 7,17 % 6,69 % 6,88 % izobraževanje delavcev preko 
programa Cindi

bolezni prebavil patološki jetrni testi 43 %
od 504 
pregledanih

35 %
od 492 
pregledanih

32,5 %
od 427 
pregledanih

26,3 %
od 433 
pregledanih

izobraževalne aktivnosti 
glede škodljivosti zlorabe 
alkohola, individualne 
obravnave posameznikov ter 
kontrola alkoholiziranosti na 
delovnem mestu

analiza zdravstvenih pregledov

Obravnave in analize
Strokovne osebe službe VZD so skladno s službenim na-
logom »Organizacija in kriteriji obravnave nezgod« redno 
sodelovale pri obravnavah nesreč v posameznih obratih 
in službah. Prav tako so bili obravnavani in analizirani 
vsi primeri nesreč v okviru službe VZD. Ukrepi, ki so jih 
izdali sami ali skupaj s tehničnimi vodji pri posameznih 
primerih nesreč, so zapisani v zapisnikih o obravnavi 
nesreče pri delu in knjigah obravnav nesreč oziroma v 
službenih nalogih tehničnih vodij. 
Posebna pozornost je bila posvečena raziskavi nesreč, ki 
so se pripetile zaradi kršenja varnostnih predpisov, okvar 
strojev ali delovnih naprav, in nesrečam, pri katerih je bilo 
na obravnavah ugotovljeno, da so se pripetile zaradi več 
vzrokov.
V letu 2010 na področju VZD ni bilo sprejetih novih in-
ternih pravilnikov. Redno smo dopolnjevali splošni interni 
akt »Izjava o varnosti z oceno tveganja«. Izdelan je bil tudi 
nov Splošni akt o varnosti in zdravju pri delu.
Posamezni obrati in službe v Premogovniku so zaradi 
sprememb ali uvajanja novih tehnologij oziroma drugih 
razlogov na novo izdali 15, spremenili 16 in preklicali 46 
različnih navodil.
Preizkus znanja delavcev je v obratih in službah potekal 
preko celega leta. Razen rednega preverjanja delavcev 

v podjetju je bilo opravljeno preverjanje tudi za delavce 
hčerinskih podjetij HTZ, PLP, GOST, RGP – Kamnolom 
Paka ter za delavce, zajete v pogodbah o izvajanju storitev. 
Usposabljanje za prvo pomoč je bilo izvedeno v okviru 
priprave delavcev na letnem preverjanju znanja. 
Zaradi bolniške in drugih razlogov v Premogovniku pre-
verjanja znanja do konca leta ni opravilo 24 delavcev. 
Strokovni izpit za nadzornike je opravilo 6 delavcev.
Premogovnik Velenje svoj odnos do okolja opredeljuje 
kot enega od pomembnih strateških ciljev. S pridoblje-
nim standardom za okolje in vzdrževanjem tega stanja so 
prepoznani vplivi, zastavljeni programi in vzpostavljeni 
monitoringi v okolju.
V Premogovniku Velenje obvladujemo področje vplivov 
rudarskih del na okolje, skladno s predpisi na področju 
varovanja okolja in standarda ISO 14001.

Požarna varnost
V jamah Premogovnika Velenje zagotavljamo požarno 
varnost s preventivnimi ukrepi, ki smo jih v preteklem letu 
uspešno izvajali. Z veseljem ugotavljamo, da v preteklem 
letu nismo imeli jamskih ognjev. 
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Smernice za ohranitev oziroma 
izboljšanje obstoječega stanja na 
področju varnosti in zdravja pri delu

Tudi v letu 2010 bodo glavne aktivnosti službe VZD, ka-
kor že vrsto preteklih let in kot to določajo sprejeti zakoni 
in podzakonski akti, tehnični predpisi ter normativi, pro-
jektna in druga dokumentacija, usmerjene v neposredno 
nadziranje in kontrolo izvajanja varnosti in zdravja pri 
delu v PV in njegovih hčerinskih podjetjih.
V skladu z določili Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela 
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod 
zemljo (Ur. list RS, št. 68/2003) ter Izjave o varnosti v pod-
jetju z oceno tveganja se bodo, glede na vrste nevarnosti – 
škodljivosti nadaljevale aktivnosti in ukrepi za izboljšanje 
stanja.
Redno bomo seznanjali zaposlene s celovito varnostno 
problematiko preko vseh internih sredstev komuniciranja 
(Rudar, HTZ Novice, razglasna postaja, videotop, oglasne 
deske, portal …).
Pripravljali in uvajali bomo aktualne vsebine s področja 
varnosti in zdravja za izobraževanje ter preverjanje znanja 
zaposlenih v PV in hčerinskih podjetjih, ki izhajajo iz 
najpogostejših napak in odstopanj pri izvajanju rednih 
delovnih opravil. 
Nadaljevali bomo s preverjanjem znanja zaposlenih nepo-
sredno na njihovih delovnih mestih v skladu s 24. členom 
ZVZD in SN 06/2005.
Redno bomo izvajali preventivne aktivnosti na področju 
požarne varnosti. 
Nadaljevali bomo z doslednim izvajanjem službenih nalo-

gov št. SLN 03/02 KSN1 »Organizacija in kriteriji obrav-
nave nezgod« in št. SLN 06/2009 KSN1 o ukrepih proti 
kršiteljem pravil varnega dela, s posredovanjem podatkov 
oziroma ugotovitev iz obravnave nezgod delavcem v jami s 
ciljem zmanjševanja števila nezgod. 
Raven kakovosti osebne varovalne opreme, ki jo zapo-
sleni pri svojem delu uporabljajo, bomo še v prihodnje 
spremljali ter zagotavljali optimalno osebno varovalno 
opremo. 
Sodelovali bomo s pooblaščenimi zdravniki Dispanzerja 
medicine dela ZD Velenje v smislu izvajanja in dopolnje-
vanja strokovnih izhodišč ob opravljanju preventivnih 
zdravstvenih pregledov in ostale problematike v zvezi z 
zdravjem zaposlenih.
Zaradi boljše in nazornejše ponazoritve ter uporabnosti 
pri poučevanju smo in bomo po principu »PRAVILNO – 
NEPRAVILNO« fotografirali/dokumentirali nepravilnosti 
v praksi ob hkratnem podajanju pravilnega stanja. 
Zaradi menjave generacij se posledično srečujemo s teža-
vami, ki se kažejo kot pomanjkanje delovnih izkušenj, kar 
nas opozarja na to, da moramo še naprej pozorno skrbeti 
za dijake na obvezni praksi, pripravnike oz. novozaposle-
ne, da bodo deležni kakovostnega usposabljanja s pou-
darkom na pravilnem izvajanju del, zavedajoč se posledic 
nedoslednosti in nepravilnosti pri delu (obseg uvajanja v 
času t. i. krožnega programa, dajanje zgleda, navajanje na 
pravilen in varen način dela, opozarjanje, sankcioniranje 
…).
Zaradi poostrene kontrole izvajanja varnostnih ukrepov in 
uporabe zaščitnih sredstev bomo po potrebi nadgradili oz. 
prilagodili varnostni nadzor na vseh izmenah v jami. 

mag. Bogdan Makovšek
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Vsak sam vpliva na lastno 
varnost in varnost sodelavcev
V Premogovniku Velenje sta varno delo in zdravje zaposlenih izrednega pomena. Skrb za najvišjo 
raven na tem področju je ena od ključnih nalog vsakega posameznika. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

V rudarstvu je zelo pomembno varno 
delovno okolje, saj so najhujše nesre-
če predvsem posledica izvajanja del 
v zahtevnih delovnih razmerah, ki se 
jim ni mogoče izogniti. Nevarnosti, 
kot so požari, jamski plini, premogov 
prah, vdori vode, sprostitve pritiskov 
in druge, so v premogovniku vedno 
prisotne in jih skušamo maksimalno 
obvladovati. Poleg tega pri izvajanju 
delovnih procesov nastopa še veliko 
nevarnih pojavov, ki so večkrat tudi 
vzrok za poškodbe zaposlenih. Z 
razvojem tehnologij in opreme, upo-
rabo ustreznih materialov in ustre-
znih zaščitnih sredstev skušamo tudi 
ta tveganja zmanjšati na minimum.  
Največkrat pa je vzrok poškodb 
podcenjevanje nevarnosti oziroma 
nepravilen pristop k delu, zato lahko 
za svojo varnost naredi največ vsak 
posameznik sam.
V lanskem letu se je število nezgod 
glede na preteklo leto povečalo, zato 
je nujno, da trende števila poškodb 
pri delu spet obrnemo v pravo smer. 
Zaradi tega smo v Premogovniku 
Velenje pristopili k izvajanju večjega 
števila ukrepov, ki naj bi stanje na po-
dročju varstva pri delu izboljšali. Med 
drugim smo projekt  Ali delam varno, 
ki  smo ga izvajali že v preteklih letih, 
nadgradili in dopolnili z novimi 
aktivnostmi. 
»Ker so bile pri projektu Ali delam 
dovolj varno ideje v glavnem že 
realizirane in je bil nekaj časa malo 
na strani, smo se letos odločili, da 
ga bomo posodobili in nadgradili z 
vsebinami, ki izhajajo iz aktualnih 
dogodkov,« je povedal mag. Mar-
jan Kolenc, svetovalec direktorja za 
varnost. 

Ali delam varno?
S projektom  »Ali delam varno«  
bomo poskušali z malo drugač-
nim pristopom skrb za varno delo 
približati zaposlenim ter pri vsakem 
posamezniku vzpodbuditi razmišlja-

nje, da lahko vsak sam največ naredi 
za lastno varnost na delovnem mestu 
in tudi izven njega. Osnova za  uspo-
sabljanje in izobraževanje zaposlenih 
bodo analize nezgod, bolniških izo-
stankov, nevarnih dogodkov in vzro-
kov za invalidske ocenitve.  Poleg tega 
bomo po potrebi dopolnili navodila 
za varno delo, izvajanja preventiv-
nih in kurativnih ukrepov, področje 
komuniciranja in stimuliranja ter 
izvajali še vrsto drugih aktivnosti. 
Rdeča nit projekta »Ali delam varno« 
pa je odnos posameznika do varnega 
in zdravega dela. 
»Projekt Ali delam varno je potrjen s 
strani uprave PV, določena so glavna 
področja delovanja in na osnovi tega 
bo pripravljen terminski plan. Preve-
rili bomo vsa navodila za delo in vse 
postopke, da bi dvignili zavest ljudi in 
še zmanjšali število nevarnih nezgod 
in postopkov,« je v uvodu dejal nosi-
lec projekta mag. Marjan Kolenc.
Z analizo dogodkov v preteklih letih 
in ponovno oceno potencialnih 
nevarnosti bomo pripravili nabor 
najbolj izpostavljenih delovnih mest, 
kjer nastaja največ nevarnih dogod-
kov in nezgod ter z ustreznimi ukrepi 
zmanjšali možnosti pojavljanja le-teh.
Večino standardnih pristopov pri nas 
že izvajamo in zato bo potrebno najti 
nove ideje in inovativen pristop.
Dobro se zavedamo, da je vsaka 
poškodba manj pri delu pomembna. 
Statistika s področja varstva pri delu 
je zelo razgibana in ugotavljamo, da 
pravih zakonitosti oziroma ukrepov 
ni. Kljub temu pa smo prepričani, da 
bomo z vztrajnim delom in pravilnim 
pristopom skupaj dosegli rezultate 
tudi na tem področju.

V ogledalo se vsak 
pogleda
Ideja ogledal pred vstopom v jamo 
in pričetkom dela je v tem, da vsak, 
ki vstopa v jamo, opravi še zadnji 
pregled, ali je pravilno opremljen za 

delo v jami, ali je fizično in psihično 
pripravljen, predvsem pa, da se v naj-
večji možni meri zave, da lahko sam 
največ stori za svojo varnost. 
Mag. Marjan Kolenc pravi: »Zaposle-
nim želimo sporočiti, da lahko sami 
največ naredijo za lastno varnost, 
saj bi kar 70 do 80 % poškodb lahko 
preprečili s stalnim zavedanjem, da 
je treba delati na takšen način, da ne 
bo prišlo do nevarnih dogodkov in 
poškodb.«
Ali delava varno?
Lej'ga, kamerat, čuvaj se!
Srečno, do jutri!
To so napisi, ki smo jih zbrali. Ker 
pa so ogledala namenjena vam, ki 
dnevno vstopate v jamo, z veseljem 
pričakujemo tudi vaš odziv. Mogoče 
se porodi še kakšna ideja za napis 
nad ogledalom, ki bo pripomogel k 
varnemu delu.

Saša Jelen
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Energetska učinkovitost 
Premogovnika Velenje
V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne 
more biti poslovno uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energije 
in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli nekaj uspehov. Kazalniki rabe energije kažejo 
na konstantno padanje porabe električne energije, toplotne energije, komunalne vode, kompri-
miranega zraka in dizel goriva v Premogovniku Velenje. Zaradi izvedenih ukrepov in učinkovitega 
ravnanja z energijo se specifična poraba energije vsako leto znižuje. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Električna energija
V 2010 letu smo porabo znižali za 3 % glede na 2009. Izva-
jali smo ukrepe za racionalno rabo razsvetljave in kompri-
miranega zraka, kjer za proizvodnjo porabljamo električno 
energijo. Prezračevanje jame je fiksni strošek neodvisen od 
proizvodnje. Možno je bilo zmanjšati porabo s prirejenim 
zračenjem v dela prostih dneh z glavnimi ventilatorji. Z 
racionalizacijo razsvetljave v prostorih in z upoštevanjem 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja smo 
začeli urejati varčno zunanjo razsvetljavo. Nekaj učinkov 
za nižjo porabo dobimo z v prakso vpeljanimi ukrepi pri 
projektu prenove procesov in pri osveščeni rabi pri zapo-
slenih. Znatne učinke bomo dobili z investicijo v učinko-
vitejše črpanje vode iz jame.

Toplotna energija 
S spremljanjem trenutne porabe preko Centralno-nadzor-
nega sistema energetike (CNSE) vplivamo na regulacijo 
temperatur in s tem na porabo toplote za ogrevanje v 
skupnih prostorih Premogovnika in pripravo sanitarne 
vode. Vplivamo na delovanje ogrevalnih postaj in spre-
mljamo temperature v jami. S primernejšimi temperatura-
mi ogrevanja dosegamo nižje stroške zaradi reguliranega 
odjema daljinske toplote. V letu 2010 je priključna moč 
23 MW zmanjšana za 1,8 MW. Fiksni strošek ogrevanja 
je zmanjšan za 39.000 EUR na leto. Z ukrepi pri dvigu 
ozaveščenosti zaposlenih sledimo smernicam »Učinkovite 
rabe energije« in »Pravilniku o učinkoviti rabi energije v 
stavbah«.

Komunalna voda
V letu 2010 smo porabo znatno znižali, in sicer za 22 % 
glede na 2009. 
Največji učinek je povzročila obnova hidrantnega omrežja 
na področju NOP. S spremljanjem trenutne porabe preko 
CNSE vplivamo na porabnike, z ukrepi bomo nadaljevali v 
smislu dviga osveščenosti zaposlenih.  

Komprimiran zrak
V letu 2010 smo porabo znižali za 7 % glede na 2009. 
Spremljali smo ciljno porabo s CNSE, zmanjšali rabo v 
jami in še zmanjšali izgube na omrežju. Dobili smo osno-
vo za podatek o lastni ceni komprimiranega zraka. Projekt 
merjenja proizvodnje in porabe komprimiranega zraka se 
izvaja. Pokazalo se je, da poraba v podjetjih zunaj  narašča, 

v jami pa je porasla samo v zadnjih dveh mesecih.

Dizel
V letu 2010 smo porabo znižali za 15 % glede na leto 2009. 
Manj je bilo obratovalnih ur visečih dizel lokomotiv. Naj-
večji vpliv na porabo imajo sanacije in montaže opreme, 
zato jih zelo skrbno načrtujemo.
Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podje-
tje, redno dosegamo izredne kazalnike uspešnosti gospo-
darjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in 
posledično elektrike, proizvedene v TE Šoštanj.
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Z DELOM SE VSE DOSEŽE

PV – PORABA ENERGENTOV V LETIH 2008–2010  

leto voda [m3] toplota [MWh] zrak [nm3] elektrika [kWh]
2008 260.081 22.461 16.418.000 53.911.753
2009 149.598 20.177 13.985.000 52.286.615
2010 116.146 20.674 13.009.000 50.598.169

PV – STROŠKI ENERGENTOV V LETIH 2008–2010 

leto voda [eur] toplota [eur] zrak [eur] elektrika [eur]
2008 434.011 858.033 233.852 4.354.097
2009 263.715 780.985 203.463 2.370.235
2010 219.735 756.973 195.139 2.464.850

Poraba energentov
V zunanjih objektih PV bomo zamenjali obstoječe sijalke 
z varčnimi in uvedli urnike za vklop razsvetljave preko 
stikalne ure. Prav tako bomo zamenjali obstoječe zunanje 
svetilke in reflektorje z varčnimi sijalkami. S tem bomo 
zmanjšali moč sijalk zunanje razsvetljave in porabo. 
V letu 2011 bo Premogovnik v okviru HSE sodeloval pri 
Programu za zagotavljanje  prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih. V bodoče bomo namenili veliko pozor-
nosti tudi porabi daljinske toplote za potrebe ogrevanja 
vstopnega zraka na jaških NOP in Škale, kar predstavlja 
okoli 72 % celotne porabe daljinske toplote PV. Znaten 
delež predstavljata priprava in poraba tople sanitarne vode 
v kopalnicah NOP. 
Nadaljnji ukrepi za zmanjšanje porabe daljinske toplote in 
vode bodo usmerjeni predvsem k vgradnji samozapornih 
armatur na tuših, izrabi odpadne toplote sanitarne vode 
v kopalnicah NOP, posodobitvi regulacije v toplotnih 
podpostajah in vgradnji toplotnih varovalk za omejevanje 

moči.  Z regulacijo ogrevanja jame smo pričeli v novem-
bru 2010. Naslednji ukrep je bila posodobitev garderob 
in kopalnic nadzorno-tehničnega osebja konec leta 2010. 
Vpliv tega ukrepa bo opazen v letu 2011. 
Treba je nadaljevati z zamenjavo vitalnih delov vodo-
vodnega omrežja. Obstoječ sistem daljinskega nadzora 
porabe vode je potrebno nadgraditi z vgradnjo dodatnih 
merilcev pretoka vode na področju NOP, in sicer po 
objektih, kar bo omogočalo obračun dejanske porabe po 
porabnikih in lažje spremljanje okvar. Prekomerno porabo 
vode ob okvarah omrežja bomo alarmirali. 
Za nižjo porabo komprimiranega zraka je potrebno redno 
vzdrževati omrežje, kar izvaja Strojna služba – jama. Po 
podatkih o merjenju izgub v prostih dneh je treba opraviti 
servisne posege. Z uporabo CNSE spremljamo porabo 
energentov in krmilimo porabnike, tako da se približuje-
mo ciljni porabi, kar omogoča prihranke in nižje stroške 
za energente.

Rajko Pirnat, vodja Energetske službe PV
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Mejniki v zgodovini 
Premogovnika
O knjigi Mejniki so v torek, 2. februarja 2011, v Vili Široko pri Šoštanju spregovorili direktor 
Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, avtor knjige Vinko Mihelak in direktor Muzeja Velenje 
Damijan Kljajič.

V 135-letni zgodovini Premogovnika 
Velenje so na njegovo delovanje in 
razvoj vplivali številni mejniki, ki so 
zaznamovali tudi razvoj Šaleške doli-
ne. Te pomembne dogodke in datume 
je Vinko Mihelak, kustos za področje 
novejše zgodovine in premogovništva 
v Muzeju Velenje, na pobudo in v so-
delovanju s Premogovnikom Velenje 
zbral, vsebinsko opredelil in slikovno 
opremil v knjigi Premogovnik Velenje 
– Mejniki. 
Rudarstvo ima v Šaleški dolini po-
membno vlogo, saj je za nami že več 
kot stoletna tradicija premogovništva 
in s tem povezana bitka s podzemni-
mi pogoji odkopavanja. Premogov-

nik Velenje, ki deluje na največjem 
slovenskem nahajališču premoga in 
na eni od najdebelejših znanih plasti 
na svetu, tako že več kot stoletje sou-
stvarja podobo tega območja in tudi 
širše regije. 
Pobuda za nastanek knjige je nastala 
ob 135-letnici Premogovnika, z njo 
smo želeli prikazati zgodovino pod-
jetja od njegovih popolnih začetkov 
do današnjega dne, ko je eden izmed 
najboljših svetovnih premogovnikov s 
podzemno eksploatacijo. 
»Premogovnik Velenje je plod števil-
nih  generacij naših rudarjev in vseh 
ostalih, ki so skrbeli za delovanje 
premogovnika skozi zgodovino,« je 

uvodoma dejal dr. Milan Medved, 
direktor Premogovnika Velenje. 
»Vsi ti so prispevali k temu, da je 
naš premogovnik eden od najboljših 
na svetu. Naš slogan, da gradimo na 
preteklosti in mislimo na prihodnost 
poudarja natančno tisto, kar mislimo 
in delamo. Knjiga Mejniki je posve-
čena vsem tistim, ki so prispevali svoj 
kamenček v mozaik Premogovnika. 
Vsaka generacija je imela in ima svoje 
probleme, vsaki generaciji se zdi, da 
samo njeni problemi štejejo. Vse ge-
neracije so imele svoje mejnike – vsi 
smo lahko nanje upravičeno ponosni, 
saj smo skupaj soustvarjali zgodovino 
Premogovnika Velenje.« 
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Na vprašanje, kateri je najpomemb-
nejši mejnik v zgodovini Premogov-
nika, so si bili sogovorniki enotni, 
da je težko izpostaviti le enega, saj 
se je v dolgoletnem obdobju zvrstilo 
precej pomembnih prelomnic, ki so 
vsaka po svoje zaznamovale delovanje 
velenjskega rudnika. 

Premogovnik že od 
samih začetkov družbeno 
odgovorno do okolja
Družbena odgovornost Premogov-
nika se kaže že praktično od samega 
začetka delovanja, saj je že njegov 
prvi lastnik Daniel pl. Lapp na Lilij-
skem griču v Pesju zgradil rudarsko 
stanovanjsko kolonijo in bolnišnico. 
Tega je bilo v preteklosti precej, saj 
si Premogovnik Velenje vseskozi 
aktivno prizadeva, da sodeluje z 
okoljem, katerega sestavni del je. 
Tako je v preteklem stoletju sodeloval 
pri oblikovanju gospodarskega in 
družbenega razvoja, zaradi Premo-
govnika je nastalo mesto Velenje. 
Prav zaradi razvoja premogovništva 
so bila ustvarjena številna delovna 
mesta, urejena je bila infrastruktura, 
zgrajena so bila stanovanja, Premo-
govnik je pomagal pri izgradnji šol in 
zdravstvenega sistema. Te temelje je 
Premogovnik Velenje nadgrajeval vse 
do današnjih dni, ko zelo izpostavlja 
pomen trajnostnega razvoja, skrb do 
okolja, varnosti pri delu in zaposle-
nih. 
Damijan Kljajič, direktor Muzeja 
Velenje je povedal, da bi bila podoba 
Šaleške doline povsem drugačna, 
če premogovništva tukaj ne bi bilo. 
»Verjetno bi se tako Velenje kot Šo-
štanj razvijala počasi. Velenje bi danes 
najbrž štelo 3 do 4 tisoč prebivalcev, 
Šoštanj bi bil nekoliko večji. Industri-
ja bi se razvijala po potrebi. Verjetno 
bi še vedno obstajala Tovarna usnja.«
Velenjski rudnik je bil prvi industrij-
ski obrat v Velenju, zato so imeli na 
začetku težave tudi s pridobivanjem 
ustrezne delovne sile. Prvo strokovno 
šolo za rudarje in profesioniste so 
ustanovili šele v letu 1929. Danes se 
lahko Premogovnik Velenje pohvali z 
vrhunskimi strokovnjaki na različnih 
področjih, saj proizvodnja premoga 
temelji na sodobni tehnologiji in 
opremi, ki je vedno pogosteje plod 
lastnega znanja.
Leta 1955 so v Premogovniku prvič 

presegli milijon ton nakopanega 
premoga, v letu 1960 2 mio, 1963 3 
mio, 1975 4 mio in v letu 1981 5 mio 
ton. Absolutni rekord je iz leta 1985, 
ko so rudarji iz globin Šaleške doline 
potegnili 5 mio 106.400 ton lignita. 
Po tem letu se je proizvodnja pričela 
zniževati in se je v zadnjih letih usta-
lila pri 4 mio ton. Letos se obeta še en 
pomemben mejnik, o katerem bomo 
prav gotovo govorili še čez desetletja 
– že v kratkem bomo namreč položili 
temeljni kamen za izgradnjo jaška 
NOP 2.
»Novi jašek je izziv naše generacije,« 
je prepričan dr. Medved. »Z njim 
bomo precej zmanjšali potreben 
obseg na površini za svoje delovanje, 
omogočeno bo nadaljnje zmanjšanje 
jamskih prostorov za okvirno 20 %. 
To pomeni veliko koncentracijo pri-
dobivanja premoga na precej manj-
šem obsegu in ne kot je bilo včasih, 
ko se je premog odkopaval po celotni 
Šaleški dolini.«

Varnost pri delu je 
najpomembnejši cilj
Premogovnik Velenje ima poleg 
usposobljene Službe za varnost in 
zdravje pri delu, stalnega nadzora po-
gojev dela pod zemljo preko varno-
stnega in tehničnega informacijskega 
sistema na površini, visoko strokov-
no, tehnično in fizično usposobljeno 
Jamsko reševalno četo, ki je bila 
ustanovljena leta 1907.
Reševalna četa šteje preko 100 
aktivnih reševalcev, ki so v vsakem 
trenutku pripravljeni na morebitno 
posredovanje. V reševalni postaji se 
nahaja oprema za reševanje, za brez-
hibnost le-te pa skrbi usposobljeno 
osebje. Prav tako je v jami urejenih 
pet lokacij (t. i. baz), kjer je na voljo 
vsa potrebna oprema za reševanje 
in nudenje prve pomoči. Na vsakem 
področju jame imamo v vsaki delovni 
izmeni med zaposlenimi določeno 
število reševalcev. Ti reševalci se lah-
ko takoj zberejo v bazah, se opremijo 
s potrebno reševalno opremo in so 
takoj pripravljeni za reševanje.
Vinko Mihelak, avtor knjige, je 
potrdil, da je Jamska reševalna četa 
danes ena od najbolj usposobljenih v 
Evropi. »Začetki pa niso bili najbolj 
cvetoči, kar je povsem normalno za 
tisti čas. Kar dvajset let je trajalo, da 
je bila formirana. Do takrat so se že 

srečali z vsemi možnimi nesrečami 
(požar, plin, stebrni udar), vendar je 
to bilo za tisti čas povsem običajno.« 
»Varnost v Premogovniku je sedaj na 
najvišjem nivoju,« je njegove besede 
podkrepil direktor dr. Milan Med-
ved. »Za vrhunsko usposobljenost 
reševalcev skrbimo dvakrat mesečno 
z reševalnimi vajami. Vaje imajo po-
drobno zastavljen program, ki zajema 
vsa področja, ki jih mora vsak posa-
mezni reševalec poznati. Vesel sem, 
da nam je uspelo konec lanskega leta 
pomladiti četo z 20 novimi aktivnimi 
reševalci.«
Danes sodi Premogovnik med 
najsodobnejše premogovnike tudi v 
svetovnem merilu, vendar še vedno 
vidimo priložnosti za izboljšave, 
napredek in razvoj novih tehnologij, 
ki nam bodo v prihodnjih desetletjih 
prinesle konkurenčnost na odprtem 
trgu z energijo. Zadnji razvoj od 
50., 60. let preteklega stoletja pa do 
danes je res bil izjemno silovit, po 
letu 1987 ni več klasičnega odkopa, 
le še mehanizirani. Rudarji dandanes 
obvladujejo vrhunsko tehnologijo, 
saj imamo v jami položene optične 
kable, na odkopih brezžično pošilja-
mo številne podatke iz kombajna v 
informacijski sistem. V povprečju 18 
rudarjev obvladuje dela z 200-me-
trskim odkopom, ki je sposoben 
v enem dnevu napredovati za kar 
9 metrov, kar je nepredstavljivo za 
nekdanje generacije. 
Veliko pomembnih dogodkov, mej-
nikov je popisanih v internem glasilu 
Rudar, ki je pričel izhajati leta 1953, 
takrat še kot Velenjski rudar. V njem 
niso zabeleženi le dogodki, pomemb-
ni zgolj za premogovnik, ampak 
tudi za celotno Šaleško dolino, saj 
predstavlja prvi časopis, ki je poročal 
o dolini, njenem razvoju in življenju 
v njej. 
Premogovnik Velenje, ki je bil in bo 
tudi v prihodnje gibalo razvoja v Ša-
leški dolini, danes simbolizira preple-
tanje moderne tehnologije in znanja 
s tradicijo odkopavanja premoga. 
Podjetje stremi k novim znanjem, 
tehnologijam in tržnim programom, 
ki bodo gonilo družbe tudi potem, ko 
bodo zaloge premoga pošle. 

Tadeja Mravljak Jegrišnik
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Mejniki

1875
Franz Mages je pri raziskovalnem 
vrtanju v Šaleški dolini 11. aprila leta 
1875 odkril glavni lignitni sloj.

1885
Franz Mages je svojo premogovno 
posest v Šaleški dolini prodal Danielu 
pl. Lappu, ustanovitelju in prvemu 
lastniku velenjskega premogovnika.

1892
Daniel pl. Lapp je na Lilijskem griču 
v Pesju zgradil rudarsko stanovanjsko 
kolonijo in bolnišnico.

1904
Daniel pl. Lapp je ob velenjskem 
premogovniku začel graditi prvo 
industrijsko toplotno elektrarno v 
Šaleški dolini.

1927
Velenjski premogovnik se leta 1927 
preimenuje v Državni rudnik Velenje. 
Od leta 1927 do leta 1929 so v Šaleški 
dolini zgradili prvo večjo termoe-
lektrarno TE Velenje, namenjeno 
proizvodnji električne energije za trg 
in pričeli s prvimi poizkusi sušenja 
premoga.

1947
Oktobra 1947 so začeli z izgradnjo 
novega izvoznega jaška velenjskega 
premogovnika v središču Šaleške do-
line. Jašek Preloge je postal temeljni 
vzvod hitrega povojnega razvoja in 
napredka tako premogovnika kot 
celotne doline.

1953
Januarja 1953 izide prva številka in-
ternega glasila Velenjski rudar. Na sil-
vestrski večer istega leta so v Prelogah 
slavnostno odprli Jašek Preloge, novo 
pridobitev Rudnika lignita Velenje, 
od katere so si obetali hitro rast proi-
zvodnje in razvoja premogovnika, kar 
se je v naslednjih letih tudi uresničilo.

Prvi znani podatki o preučevanju lignitnega sloja so iz druge polovice 18. stoletja. Prvi je o najd-
bi premoga v Šaleški dolini poročal leta 1766 pater Steiz. Njegovo najdbo je nato naslednje leto v 
posebnem poročilu deželni vladi o nahajališčih premoga na Spodnjem Štajerskem, s katerim je bila 
seznanjena tudi cesarica Marija Terezija, potrdil še Ivan Fuchs, posebni odposlanec Notranjeav-
strijske deželne vlade v Gradcu.

1955
Leta 1955 so v Rudniku lignita 
Velenje prvič presegli 1 milijon ton 
odkopanega lignita.

1959
20. septembra 1959 so svečano odprli 
novo mestno središče Velenja, mesta, 
ki je zraslo na lignitu in zaradi lignita.

1960
Leta 1960 so v Rudniku lignita 
Velenje prvič presegli 2 milijona ton 
odkopanega lignita.

1961
Leta 1961 so v Velenju prvič organizi-
rali Skok čez kožo, rudarsko priredi-
tev ob sprejemu novincev v rudarski 
stan.

1963
Leta 1963 so v Rudniku lignita 
Velenje prvič presegli 3 milijone ton 
odkopanega lignita.

1975
Leta 1975 so v Rudniku lignita 
Velenje prvič presegli 4 milijone ton 
odkopanega lignita.

1981
Leta 1981 so v Rudniku lignita Ve-
lenje prvič presegli 5 milijonov ton 
odkopanega lignita.

1985
Leta 1985 je Rudnik lignita Velenje 
dosegel absolutni proizvodni rekord, 
ko so odkopali 5.106.400 ton ligni-
ta. Po tem letu začne premogovnik 
postopno zmanjševati proizvodnjo 
do današnjih približno 4 milijone ton 
letno.

1995
Velenjski premogovnik je pridobil 
svoj prvi patent »Postopek za pridobi-
vanje premoga, zlasti iz debelih slo-
jev«, s katerim je pri Uradu Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino 
zaščitil Velenjsko odkopno metodo. 
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Tega leta je Rudnik lignita Velenje 
znova spremenil ime in si nadel no-
vo-staro ime Premogovnik Velenje.

1998
Maja 1998 se je Premogovnik Velenje 
lastninsko preoblikoval in organi-
ziral kot delniška družba. Tega leta 
je velenjski premogovnik pridobil 
certifikat kakovosti ISO 9001, dve leti 
kasneje pa še certifikat za ravnanje z 
okoljem ISO 14001.

1999
V nekdanjih rovih jame Škale na 
Starem jašku je Premogovnik Ve-
lenje v sodelovanju z MO Velenje 
in Muzejem Velenje odprl Muzej 
premogovništva Slovenije, ki svojim 
obiskovalcem ponuja doživetje slo-
venskega rudarja in premogovništva 
v avtentičnem okolju 180 metrov pod 
površjem.

2001
Vlada Republike Slovenije je 26. julija 
ustanovila Holding Slovenske elek-
trarne (HSE), da bi zagotovila enoten 
nastop slovenskih proizvajalcev elek-
trične energije na prostem trgu. Ena 
od šestih ustanovnih družb je bil tudi 
Premogovnik Velenje.

2004
Premogovnik Velenje je 14. septem-
bra skupaj s TE Šoštanj in HSE pod-
pisal 10-letno pogodbo o proizvodnji 
in dobavi 4 milijonov ton premoga 
letno za potrebe šoštanjske termoe-
lektrarne.

2005
Premogovnik Velenje je prazno-
val 130-letnico odkritja glavnega 
lignitnega sloja. Velenjski rudarji so 
v nočni izmeni 15. aprila odkopali 
200-milijonto tono premoga.

2007
Jamska reševalna četa je obeležila 
100-letnico ustanovitve. Premogov-
nik Velenje je za Velenjsko odkopno 
metodo prejel posebno priznanje 
Inženirske zbornice Slovenije za 
inovativni pristop pri inženirski 
dejavnosti ter se javnosti predstavil 
z novo celostno grafično podobo, ki 
odraža sodobno poslanstvo, vizijo in 
cilje podjetja.

Zgodilo se je …
Na ta dogodek sem se spomnila ob prebiranja Utripa v Našem času, kjer 
sta fotografija rudarjev in opis dveh največjih smrtnih nesreč v Premo-
govniku Velenje. Žal ne poznam letnice, menim, da je bilo okrog leta 
1920. 
Bilo je nekaj dni pred veliko nočjo, ko je znanka prišla po poti mimo 
naše hiše in začudeno vprašala mamo: »A ti si pa poješ?«
»Kaj pa je?« jo je vprašala mama in dobila odgovor: »Ah, nič, nič.« 
Potem je pesem utihnila, naselila pa se je skrb, da se je morda zgodilo 
nekaj hudega, kajti očeta še ni bilo domov s »šihta«.
Novica, da je zaradi zadušitve s plinom umrl moj stari ata k sreči ni bila 
resnična. Lahko pa bi bila, kajti ob vdoru plina v jami je bil ukazan umik 
rudarjev z delovišča. Hitro so ugotovili, da manjka Hladin. Iskat so ga šli 
moj stari ata Janez Strahovnik in še dva rudarja, čeprav so jim odsve-
tovali. Med potjo je zaradi plina kmalu omagal prvi. »Bejž nazaj!« je 
ukazal stari ata in zatem še enako drugemu reševalcu. Pot je nadaljeval 
sam in klical: »Hladin!« Oglasil se je komaj slišno. »Hvala bogu, živ si,« 
je bila prva misel. Oprtal si ga 
je na »pukl« in ga povlekel 
iz opave. Potem je omagal 
tudi sam in se onesvestil. 
Reševalci so oba oživljali in 
ju ohranili pri življenju.
Medsebojna prijateljska in 
požrtvovalna pomoč med 
knapi je pregovorno pozna-
na v vsej zgodovini pridobi-
vanja premoga. Razlika med 
nekdanjim načinom odkopa 
premoga ter varnostjo in 
današnjim znanjem in opre-
mo je neprimerljiva, kljub 
vsemu staja skrb za varnost 
na prvem mestu. Zato, 
SREČNO, rudarji!

I. Meža

2008
Premogovniku Velenje uspe edin-
stven tehnološki dosežek, ko preko 
optičnega omrežja prenesejo na splet 
živo sliko z odkopa G2/B v severnem 
krilu jame Preloge, ki je z 210 metri 
dolžine tudi najdaljši odkop v zgodo-
vini Premogovnika Velenje.

2009
Direktorji Holdinga Slovenske 
elektrarne, TE Šoštanj in Premogov-
nika Velenje podpišejo dolgoročno 
pogodbo o dobavi velenjskega lignita 
šoštanjski termoelektrarni med 
letoma 2015 in 2027. Ob 50-letnici 
izgradnje mestnega središča v Velenju 
je Premogovnik Velenje ob celjski 

mestni vpadnici postavil 10,5-metr-
sko skulpturo Mobil – okrog premoga 
se vse vrti, ki simbolizira delovanje 
premogovnika in nazorno kaže, da je 
Premogovnik Velenje bil in bo tudi 
v prihodnje gibalo razvoja v Šaleški 
dolini.

2010
Premogovnik Velenje je obeležil 
135-letnico delovanja in izvedel 50. 
Skok čez kožo.

Janez Strahovnik z družino leta 1916
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V Premogovniku Velenje 
in HTZ Velenje smo pričeli 
z notranjimi presojami 
sistemov vodenja 
Februarja in marca v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje poteka notranja presoja sistemov vode-
nja, konec marca bo izveden vodstveni pregled sistemov vodenja, zunanja presoja sistemov vode-
nja pa bo na vrsti v mesecu aprilu.

PODJETJE SMO LJUDJE

Notranja presoja
V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje v februarju in 
marcu poteka notranja preso ja sistemov vodenja.  Osnovni 
namen notranje presoje je ugotavljanje skladnosti delova-
nja podjetja z zahtevami standardov. Pri nas so to sistem 
vodenja kakovosti po ISO 9001:2008, sistem ravnanja z 
okoljem po ISO 14001:2004 ter sistem varnosti in zdravja 
pri delu po BS OHSAS 18001:2007. Prav tako mora biti 
delo usklajeno z internimi postopki, ki so opisani v sistem-
ski dokumenta ciji. 
Notranja presoja zajema vse točke standardov. Ker se v 
praksi vsega ne da preveriti v tako kratkem času, presoja 
poteka po principu vzorče nja. Vsako leto poskušamo v 
sklopu notranje presoje določiti poudarke, ki jim morajo 
presojevalci posvetiti še posebno pozornost.  Poudarki 
izhajajo iz ugotovitev pred hodnega obdobja, novih zahtev 
siste mov, dobrih praks in priporočil zuna njih presoj. Letos 
so bili poudarki dani preverjanju doseganja zastavljenih 
ciljev, ugotavljanju uspešnosti in učin kovitosti izvedb 
ukrepov prejšnjih presoj, oceni tveganja, kompetentnosti 
(usposobljenosti) zaposlenih za delovna mesta, obvlado-
vanju zakonodajnih in drugih zahtev ter njihovo vključe-
vanje v obstoječi sistem, dobri praksi v povezavi z rezultati 
in s trendi, učinkovitosti usposabljanja ter spremljanju 
dogodkov (nevarnih pojavov, izrednih razmer).
Po planu presoje se presoja v Premogovniku Velenje 22 

organizacijskih enot (25 odgovornih oseb) in na HTZ 
19 organizacijskih enot (18 odgovornih oseb). V presojo 
je vključenih za Premogovnik Velenje 46 in za HTZ 41 
presojevalcev, ki bodo za presojanje predvidoma porabili 
105 ur.

Vodstveni pregled sistemov vodenja
Vodje organizacijskih enot oziroma lastniki procesov so 
izdelali letna po ročila za svoje organizacijske enote. Ta za-
jemajo stanje doseganja ciljev pri procesih, pregled stanja 
na pro gramih, stanje izvedbe ukrepov prejš njih presoj, za-
gotavljanje zakonodaj nih zahtev, izredne razmere ter opis 
morebitnih sprememb, ki vplivajo na sisteme vodenja. Vse 
to je osnova za izvedbo vodstvenega pregleda sistemov 
vodenja, ki je predviden konec meseca marca.
 

Zunanja presoja sistemov vodenja 
Zunanja presoja sistemov vodenja bo tudi letos potekala 
za obe družbi skupaj. Certifikati za sisteme vodenja se mo-
rajo po treh letih obnoviti, zato je v Premogovniku Velenje 
letos obnovitvena presoja za sistem vodenja kakovosti in 
sistem varnosti in zdravja pri delu ter redna presoja siste-
ma ravnanja z okoljem. Na HTZ je to redna presoja vseh 
sistemov vodenja. Zunanja presoja bo izvedena v mesecu 
aprilu.

Simon Klinc

V petek, 18. februarja, so v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje podelili potrdila o opravljenem izpitu Slovenskega inštituta 
za kakovost in meroslovje – SIQ za nove notranje presojevalce. Novi presojevalci so se usposabljali v mesecu januarju 2011.
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Z vpeljavo večjega števila sistemov vodenja, kot je npr. 
sistema vodenja kakovosti, sistema ravnanja z okoljem 
ter sistema varnosti in zdravja pri delu so se vzpostavila 
izhodišča za integracijo sistemov vodenja. Vsako podjetje 
izbere lastno pot k integraciji, katere cilj pa je nenehno iz-
boljševanje, učinkovito delo, hitrejši odziv na spremembe, 
enostaven, pregleden sistem vodenja, optimalna poraba 
virov in drugo. 
Integracija se lahko izvaja na različnih področjih, kot 
so: dokumentacija, notranja presoja, vodstveni pregled, 
upravljanje z viri in stalne izboljšave. Integracija sistemov 
vodenja temelji na procesnem pristopu, osredotočenosti 
na odjemalce in druge zainteresirane strani, sistemskem 
pristopu in nenehnem izboljševanju. Metodologija, pozna-
na kot »Planiraj – Izvedi - Preveri – Ukrepaj« je temeljna 
metodologija upravljanja integriranega sistema vodenja.

Usposabljanje notranjih 
presojevalcev
V času med 24. in 26. januarjem smo v Premogovniku Velenje izvedli usposabljanje za notranje 
presojevalce. Ključni cilj usposabljanja je bilo pridobiti znanje za izvajanje notranjih presoj integri-
ranega sistema vodenja.

Da je možno uspešno izvajati notranje presoje integrira-
nega sistema vodenja, je potrebno presojevalce ustrezno 
usposobiti. Ključna področja usposabljanja so se nanašala 
na razumevanje ciljev notranje presoje, principov notranje 
presoje, poznavanje nalog presojevalcev in poznavanje 
ključnih korakov notranje presoje. Ti so: priprava sestave 
skupine presojevalcev, priprava programa notranje preso-
je, individualna priprava presojevalcev, priprava vprašal-
nikov za presojo, metodologija izvajanja notranje presoje,  
priprava zapisov in končnega poročila notranje presoje.
Poseben  poudarek pri usposabljanju je bil dan poznava-
nju posameznih točk standarda,  poznavanju sistemskih 
postopkov ter načinu prepoznavanja odstopanj od zapi-
sanih in dogovorjenih zahtev in načinu priprave zapisa o 
neskladnosti oziroma priporočila, ki izhaja iz ugotovljene-
ga odstopanja.

dr. Slavko Plazar, POSSI, d. o. o.

Zbor članov Aktiva delovnih invalidov PV
V sredo, 16. februarja, je v Restavraciji Jezero potekal delni 
zbor članov Aktiva delovnih invalidov PV. Na njem so obrav-
navali poročilo Medobčinskega društva invalidov Velenje 
o delu za leto 2010, finančno poročilo za leto 2010, plan 
dela za leto 2011 in finančni plan za leto 2011. Predsednik 
Aktiva Drago Kolar je podal tudi poročilo o delu Aktiva za 
leto 2010, finančno poročilo za leto 2010 ter plan dela za 
leto 2011.

Zbor sindikalnih zaupnikov
V torek, 1. februarja, je v Zeleni dvorani Premogovnika 
Velenje potekal Zbor sindikalnih zaupnikov Premogovnika 
Velenje. Obravnavali so Pravila o delovanju Sindikata pod-
jetja in razpis volitev. Pravila o delovanju Sindikata podjetja 
so bila sprejeta s 23 glasovi od 26 prisotnih. Predstavljena 
sta bila tudi načrt in razpis volitev sindikalnih poverjenikov, 
sindikalnih zaupnikov in predsednika Sindikata Premogovni-
ka Velenje.
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Izobraževanje kot izziv
Eden od sodelavcev, ki so pred kratkim pridobili višjo stopnjo izobrazbe, je Miha Pohar iz RGP. Na 
Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje je zaključil študij smer Komerciala (1. stopnja). Z 
dokončanjem študija je pridobil naziv diplomirani ekonomist. 

»V podjetju RGP, kjer sem zapo-
slen od leta 2004, ko je bilo podjetje 
ustanovljeno, sem izrazil željo po 
nadaljnjem izobraževanju v smeri 
ekonomije,« je dejal Miha Pohar. Pred 
tem je zaključil izobraževanje na višji 
strokovni šoli, kjer je pridobil poklic 
poslovnega sekretarja. 
»Na srečo je vodstvo v našem 
podjetju zelo usmerjeno v izobraže-
vanje in usposabljanje svojih zapo-
slenih in se je odločilo, da mi študij 
omogoči,« je povedal Miha Pohar.                                                        
Študij komerciale je  vpisal v študij-
skem letu 2006/2007 in ga zaključil 
decembra lani. Zaradi uvedbe bolonj-
skih programov ni pridobil želene 7. 
stopnje izobrazbe, ampak 6/II.
Že od začetka zaposlitve v družbi 
RGP dela v Plansko-analitski in fi-
nančni službi. Tudi po končanem štu-
diju ostaja na istem delovnem mestu, 
pri čemer poudarja, da si je v času 
študija pridobil nova znanja, tako 
teoretična kot praktična, s katerimi 
lahko prevzema večje odgovornosti 
ter bolj zahtevne naloge. Opravlja 
različne naloge, ki so vezane na več 
področij, tako na finančno, komerci-
alno, nabavno in tudi računovodsko. 
Študij komerciale ni ozko vezan samo 
na področje komerciale, ampak vklju-

čuje tudi predmete z drugih ekonom-
skih področij. »Na ta način sem lahko 
poglabljal znanja na vseh področjih, 
s katerimi se srečujem pri svojem 
delu. Študij ob delu je še toliko bolj 
zanimiv, ker vzporedno delaš v službi 
ter sproti povezuješ teorijo in prakso. 
Pozitivno se mi zdi tudi, da se v pod-
jetju izobražuje več ljudi hkrati. Na ta 
način si lahko izmenjujemo mnenja, 
izkušnje in nenazadnje gre za pretok 
novih informacij z različnih področij. 
V današnjem času je točna in pravo-
časna informacija veliko vredna,« je 
še poudaril Miha Pohar.
»Za čas, ki sem ga porabil za študij, 
mi ni žal, saj ga smatram kot kapital 
za prihodnost. Zavedam se, da se 
moramo izobraževati celo življenje. 
Že v tem trenutku razmišljam o nada-
ljevanju izobraževanja, kakšen bo 
izziv in v kateri smeri ga bom sprejel, 
pa se bom odločil do letošnje jeseni,« 
je optimistično napovedal.
Danes se ogromno govori o človeških 
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virih in človeškem kapitalu, vloga 
obojega pridobiva na pomenu, ko 
se vodstvo podjetja odloča o svojih 
kadrih in investiranju v zaposlene. 
Miha Pohar: »Moje sporočilo bralcem 
je, da naj poskušajo izkoristiti čim več 
možnosti za različne oblike izobra-
ževanja. Teh možnosti je ogromno, 
večkrat so problem le pomanjkanje 
časa in finančne omejitve. Tudi zato 
se zahvaljujem podjetju RGP in nad-
rejenim, da so razumeli moje želje, 
zaupali vame in me vzpodbujali pri 
izobraževanju. Na moji strani pa je, 
da z dodatnim znanjem vrnem podje-
tju tisto, kar od mene pričakuje.« 

Saša Jelen
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Svet delavcev
Na 9. redni seji Sveta delavcev Premogovnika Velenje, ki je bila v petek, 
4. februarja, je bil sprejet novi Poslovnik Sveta delavcev PV. Poslovnik je 
posodobljen na podlagi sprememb Združenja Sveta delavcev, dodan je bil 
tudi etični kodeks. Obravnavana je bila še prednostna lista prosilcev za 
stanovanje za leto 2011.  

Na seji je bil prisoten tudi dr. Milan Medved, direktor Premogovnika 
Velenje, ki je prisotnim med drugim povedal: »Pred nami je zahtevno leto 
in želimo si čim več dni brez nezgod in zastojev pri delu. Za letošnje leto 
imamo zastavljen dober poslovni načrt, čeprav izhodišča niso najboljša. 
Glavno težavo nam predstavlja slabša kurilna vrednost premoga, kar 
pomeni, da bo prodane energije manj oz. manj prihodkov. Delovali bomo 
bolj racionalno, kljub temu pa ne pozabljamo na varnost, tako bomo letos 
zamenjali delovna oblačila rudarjev. Vse zaposlene prosim, da stopimo 
skupaj, da bomo lahko ob koncu leta rekli, da je bilo tudi leto 2011 uspe-
šno.«
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Tudi letos predstava ob 8. 
marcu
V Skupini Premogovnik Velenje že nekaj 
let zapored za vse sodelavke pripravljamo 
glasbeno-plesne predstave ob 8. marcu, ki 
so zelo lepo sprejete. 
Tudi letos bomo v Skupini PV dan žena 
počastili na podoben način – 329 sodelavk 
si bo lahko ogledalo predstavo OLE, ki jo v 
lastni produkciji pripravljajo mladi iz Šole 
za storitvene dejavnosti Šolskega centra 
Velenje.
Predstava OLE z atraktivno zgodbo, ki bo 
pritegnila vse generacije, vas bo popeljala 
v skrivnostni in zapeljivi svet Iberskega 
polotoka, nogometa, flamenka in latin-
skoameriških ritmov ter vas spoznala z 
drugačnim svetom, ljudmi, modo, plesom, 
glasbo, kar nam bo kot eni od prestolnic 
kulture približalo druge svetove in njihovo 
kulturo.
Predstava bo v torek, 8. marca, ob 12. uri v 
Domu Kulture Velenje.
Zaradi ogleda predstave bo za vse ženske, 
zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje, 
iz službe na ta dan omogočen predčasni 
odhod ob 11.30. Avtobusni prevoz izpred 
NOP bo organiziran ob 11.40.

Napovednik izobraževanj 
za marec 2011

izobraževalna oblika ciljna skupina kraj izobraževanja datum

Tečaj nemščine za 
zaposlene v muzeju PV Delavci muzeja IEMIC marec

Seminar za nadzorno 
tehnično osebje PV in 
HTZ

Nadzorno 
tehnično osebje Zelena dvorana marec

Uvajalni seminar za 
pripravnike Pripravniki VZD učilnica marec

Individualni tečaj 
angleščine Vodje VZD učilnica marec
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Sem človek adrenalina
Jerneja Kemperle, magistra poslovnih ved, je v mladosti želela postati veterinarka. V SAŠA inkuba-
torju je zaposlena tretje leto, v delovni knjižici pa ima 10 let delovne dobe. Izkušnje je pridobivala 
na področju logistike, komerciale in organizacije. Njena mladost je bila prepletena s športom, se-
daj, v odraslih letih, pa je zaljubljena v Afriko in še vedno išče nove izzive, ki ji poženejo adrenalin 
po žilah.

 ali hranite kakšno stvar iz 
mladih let?
Moja mladost je bila zelo lepa in 
pestra. Vse se je vrtelo okoli moje 
športne ljubezni – smučanja. Treningi 
v naravi, hribih, morju, ledenikih, 
tekme, druženje s smučarskimi 
prijatelji … Skratka nikoli mi ni bilo 
dolgčas. Tako hranim kar nekaj stvari, 
ki me spominjajo na te lepe trenut-
ke. Najbolj pri srcu mi je še vedno 
prva kolajna, ki sem jo dobila še kot 
cicibanka na regijskem tekmovanju v 
veleslalomu na Ošvenu in pa seveda 
prvi pokal, ki ima še danes častno 
mesto v mojem stanovanju. Iz časov, 
ko je Smučarski klub Velenje prirejal 
še Evropsko prvenstvo za moške v 

slalomu na Golteh, pa hranim kapo, 
ki mi jo je podaril Marc Girardelli. 
Te kape nisem nikoli nosila, je pa še 
danes shranjena na varnem.
 katera je bila vaša najboljša 
ocena v osnovni šoli?
Ker sem bila zaradi treningov veliko 
odsotna v šoli, sem morala veliko 
snovi predelati sama. Starši so me 
vedno podpirali pri mojih dejavnosti, 
vendar šola ni smela nikoli trpeti. V 
osnovni šoli sem veljala za pridno 
učenko in če je bila ocena manj kot 4, 
mi doma tega ni bilo lahko povedati. 
S prihodom v gimnazijo pa je stvar 
postala malce drugačna. Vse, kar je 
bilo pozitivno, je bilo dobro.
 kdo je na družinski sliki iz vaše 

mladosti?
Moji starši, ki so mi vedno stali ob 
strani. Brez njihove podpore ne bi 
dosegla, kar sem. Mislim, da sta me 
oče in mama vzgojila v pozitivno 
osebo in sta lahko ponosna name. 
Sestra Špela pa je bila vedno zraven, 
kjer je bila kakšna otroška neumnost 
in brez nje moja mladost ne bi bila 
tako zanimiva, to pa velja tudi še za 
današnje dni.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Sem človek adrenalina in zjutraj 
vedno upam, da se bo zgodilo kaj za-
nimivega. Prepustim se toku dogaja-
nja, problemi so bili zame do sedaj še 
vedno izziv in motivacija za naprej.

Jerneja Kemperle na obisku pri Nubijcih. 
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 kako bi predstavili svoje podjetje 
v dveh stavkih?
Majhno, mlado, zanimivo, vedno 
pripravljeno na nove izzive. 
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Že kot otrok sem sanjala, da bom 
veterinarka. Temu primerna je bila 
tudi moja izobraževalna pot na gim-
naziji, na veliko začudenje okolice, 
ki je pričakovala, da bom svojo pot 
nadaljevala na Fakulteti za šport. Z 
današnje perspektive je to poklic, ki 
sploh ni zame, kar sem ugotovila sre-
di mojih študentskih let. Če bi mi kdo 
pred 20 leti rekel, da bom študirala 
in delala na področju ekonomije, bi 
se mu takrat samo smejala. Ampak 
moje življenje je polno presenečenj in 
turbulenc.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
V prvi vrsti nase in nato na moje 
sodelavce in njihovo mnenje. Že od 
malih nog so me učili, da kar bom 
dosegla, bom dosegla sama, za tem 
moram stati, ne glede na to, ali je to 
uspeh ali poraz.
 kaj najraje delate, kadar nič ne 
delate?
Dobesedno nič. Sedem v naslonjač 
in preberem kakšno dobro knjigo. 
Trenutno so mi všeč avtobiografije. 
Drugače pa je moj prosti čas zapol-
njen z rekreacijo in umetnostjo. Moj 
novi hobi, ki ga gojim nekaj let, je 
oblikovanje gline, kjer sproščam svojo 
umetniško dušo. Trenutki brezdelja 
pa so tudi moja potovanja. Rada 
hodim po svetu in odkrivam življenje 
na drugih celinah. Moje prepričanje 
je, da si človek širi svoje poglede in 
obzorje, če pogleda še malce dlje kot 
čez mejo. Treba je potovati, videti in 
občutiti druge kraje, da boš potem 
znal ceniti to, kar imaš.
 katero besedo bi pripisali sebi: 
reklamacija, kulinarika, reinkarna-
cija, rekreacija? In zakaj?
Brez rekreacije ne morem. Tečem, 
smučam, igram tenis ter hodim, v 
kar me vsakodnevno prisili tudi moja 
psička Dija. Že kot otrok sem bila za-
pisana športu in temu ostajam zvesta 
še danes. Imam srečo, da me obdajajo 
ljudje, ki živijo podobno, tako da je 
moja rekreacija vedno tudi druže-
nje ali na kratko združiti prijetno s 
koristnim. Tudi kulinarika mi ni tuja, 
uživam, ko lahko za svoje domače in 

prijatelje pripravim kaj novega. Rada 
eksperimentiram. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Ne vem še točno, mogoče Marakeš. 
Zagotovo pa bi to bila Afrika, tam se 
svet vrti čisto drugače. 
 v kateri kulturni ustanovi vas 
lahko največkrat srečamo?
V Maxu in Rdeči dvorani, kadar je 
tekma (smeh, op. a.).
Čisto zares pa: za svojo dušo zelo rada 
obiščem galerijo, predvsem kadar gre 
za izdelke iz gline in grafike. Rada 
imam moderno umetnost in džez, 
vendar zadnje stvaritve naših umetni-
kov včasih ne dojemam najbolje.
 Čim več daješ, tem več imaš. se 
strinjate?
Delno, mogoče tisto »več imaš«, še 
pride …
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Moji domači in prijatelji. Vesela sem, 
da sem na svoji poti srečala precej za-
nimivih ljudi in z njimi stkala pristna 
prijateljstva. Hvala bogu, napredku 
tehnologije, da imamo internet in 
skype.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Vztrajnost, radovednost, odkritost in 
nepopustljivost. Slednja včasih ni več 
le dobra lastnost …
 kaj bi spremenili pri sebi?
Nič. Mogoče kakšen kilogram manj.
 kateri moto vas spremlja skozi 
življenje?
Dan začni z nasmehom, saj ne veš, 
kaj te čaka čez pol ure.

Triletna Jerneja na terasi Foitove

Jerneja na prvi resni tekmi pri rosnih 6 letih

Pogled na filmski studio, kjer so snemali film Casablanca

NA OBISKU
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Vikend dalmatinske kuhinje 
v Restavraciji Jezero
V petek in soboto, 21. in 22.  januarja, so v Restavraciji Jezero organizirali vikend dalmatinske 
kuhinje. Podjetje GOST, d. o. o., Velenje, je s svojim osebjem zopet dokazalo, da slovi po odlični 
kulinariki, kakovostni kuhinji, kar je bilo tudi potrjeno z velikim obiskom. Restavracija Jezero je 
bila oba dneva polno zasedena.  

Gostje so lahko izbirali med števil-
nimi ribjimi in drugimi morskimi 
jedmi, ki so jih z veliko ljubeznijo pri-
pravili domači kuharski mojstri. Zelo 
pohvalno je bilo, da niso pozabili na 
goste, ki niso ljubitelji morskih jedi. 
Zanje so pripravili jagnje, ki je prišlo 
z otoka Pašman, in servirali jagnječje 
krače, saj je bilo pomembno, da osta-
ne večer v dalmatinskem duhu. 
Vsi ljubitelji dalmatinske kuhinje so 
žareli od zadovoljstva, ko so poskušali 
škampovo kremno juho, gratinirane 
pokrovače, črno sipino rižoto, dagnje 
in vongole na buzaru, brancina, 
orado, morskega lista, hobotnico s 
pinjolami in jagodami ter se ob kon-
cu sladkali z dalmatinsko rezino in 
jabolčno krostato – izumom, ki so ga 
naši kuharji pripravili prav za ta dan. 
Ekipa strežbe, ki so jo sestavljali 
številni prijazni in spretni natakarji in 

natakarice, je skrbela za odlično po-
strežbo. Ni bilo gosta, ki ga ne bi hitra 
ekipa strežbe takoj opazila in mu 
nemudoma uresničila njegove želje. 
Ob kozarcu rujnega vina se je razpo-
loženje gostov še stopnjevalo. Tokra-
tna favorita obeh večerov sta bila: dal-
matinsko rdeče vino Zlatni plavac, ki 
izvira z otoka Hvar, in belo suho vino 
Zelen konzorcij iz Vipavske doline.
Za piko na »i« pa so poskrbeli člani 
klape Maslina, ki je med poznanimi 
šibeniškimi glasbenimi biseri. Tudi 
zaradi nje je prišlo veliko gostov, zelo 
so pripomogli k sijajnemu vzdušju in 
k temu, da je ta dalmatinski vikend 
postal poseben doživljaj. Mnogi 
izmed članov klape Maslina so bili 
tudi v legendarni klapi Šibenik, ki je 
tovrstno pesem prva ponesla med 
občinstvo. Vsekakor pa je njihova 
največja uspešnica »Da te mogu 

pismom zvati«, ki je postala tudi ne-
kakšna neuradna dalmatinska himna. 
S svojim koncertom, ki je obsegal 
bogat izbor melodij, so nas pope-
ljali v večer najlepših dalmatinskih 
pesmi, med katerimi ima vsak svojo 
najljubšo pesem. Gostje smo svoje 
navdušenje kazali tako, da smo se 
nekateri zavrteli na plesišču, drugi pa 
so uživali ob poslušanju in s svojim 
petjem spremljali znane melodije 
pozno v noč. 
Okusna in omamna hrana, hitra in 
odlična postrežba, pristna dobra 
kapljica ter prava dalmatinska pesem 
so ustvarili nepozabna doživetja in 
lahko si le želimo, da bi kmalu spet 
slišali kakšen šibeniški biser v našem 
prijetnem okolju. 

Suzana Puc 



29

recept za hobotnico, pečeno v pečici
Sestavine za 2 osebi: 
hobotnica – 0,8 kg
krompir – 0,3 kg
sveža paprika – 0,08 kg
jajčevci – 0,08 kg
bučke – 0,08 kg 
česen – 0,02 kg
paradižnik – 0,03 kg
belo vino – 0,1 l
peteršilj – 0,01 kg
oljčno olje, poper, sol – po okusu

Najhitreje in najenostavneje skuhamo hobotnico v loncu na pritisk (za kilogram 15 do 20 minut vrenja). Običaj-
no kuhanje v loncu pa zna trajati precej dlje (40 minut). Hobotnica je kuhana, ko je meso toliko zmehčano, da 
gredo vilice ob vbodu zlahka v debeli konec lovke. Medtem, ko se hobotnica kuha, narežemo na nekaj manj kot 
centimeter debele rezine olupljen krompir (2 do 3 kose srednje velikih krompirjev po osebi). Prav tako narežemo 
jajčevce, papriko in bučke. Krompir, jajčevce, papriko, bučke razporedimo po dnu z oljčnim oljem namaščenega 
pekača in posolimo. Pekač nato za 10 minut potisnemo v pečico, segreto na 180 stopinj.  Potem kuhano hobo-
tnico vzamemo iz zavretka in jo narežemo na 6 do 8 cm velike kose. Pekač potegnemo iz pečice in na krompir, 
jajčevce, papriko, bučke  položimo kose mesa hobotnice. Potresemo s česnom in sesekljanim peteršiljem in jed po 
potrebi dosolimo ter popopramo. Prilijemo slabo zajemalko vode, v kateri smo kuhali hobotnico in damo peči v 
pečico za cca. 25 minut. 
Na olivnem olju prepražimo česen, paradižnik ter zalijemo z belim vinom. Pripravljeno polivko med peko poliva-
mo po hobotnici. 
Ob hobotnici se prileže skleda zelenega radiča, zabeljenega z oljčnim oljem in pravim domačim vinskim kisom, 
ter kozarec zrelega dobrega slovenskega vina. Mi vam priporočamo sivi pinot Amfora, suho, letnik 2006, Goriška 
Brda. Dober tek!

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

 

V RESTAVRACIJI JEZERO 
sobota, 5. marca,

od 20. ure dalje do jutranjih ur.

ZA DOBRO POČUTJE BODO POSKRBELI 
OKROGLI MUZIKANTI.

Najlepše tri maske 
bodo nagrajene.

Rezervacije 
sprejemamo po

telefonu 03/5866-462
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Ali pijemo dovolj čisto vodo?
Ali ste prepričani, da pijete dovolj čisto in kvalitetno pitno vodo?
Ali je mogoče, da v vaši vodi ni bakterij, virusov in težkih kovin? 

Predpisi, ki temeljijo na 99,99-odstotni čistosti, vam tega 
ne zagotavljajo. Večina filtracijskih sistemov, ki ustreza 
predpisom, vam tega ne zagotavlja. Kloriranje vode vam 
tega ne zagotavlja, voda pa ima okus po kloru. Kako lahko 
torej veste, da je vaša pitna voda res dovolj čista? 
Prepričani ste lahko le, če za čistost pitne vode poskrbi-
te sami – v sodelovanju z najsodobnejšimi, znanstveno 
dokazanimi in praktično preizkušenimi dosežki. Ti vam 
omogočajo, da iz vaše pipe priteče vedno čista voda, iz 
katere so odstranjeni škodljivi delci mikro ali še manjših 
dimenzij, kot so: virusi, bakterije, težke kovine. Učinkovi-
tost lahko kadarkoli preverite z neodvisnimi testi, ki jih v 
Sloveniji izvajajo. Bodite 99,999999-odstotno prepričani v 
neoporečnost vaše vode. 
Odgovore na zgornja vprašanja vam ponujamo v podje-
tju HTZ Velenje, kjer je skupina AquaVallis skozi daljše 
razvojno obdobje testirala in razvila svetovno inovacijo s 
področja filtriranja pitne vode. Zato danes ponujamo raz-
lične filtracijske sisteme, ki zagotavljajo čisto in neoporeč-
no pitno vodo brez virusov, bakterij in težkih kovin.

Želja celotne skupine AquaVallis je dvig ravni zdravja vseh 
prebivalcev, tudi tistih, ki živijo na bolj ogroženih podro-
čjih, kjer čista pitna voda že postaja dragocenost.
Vključena znanstvena sfera je presenečena nad enostav-
nostjo rešitve in njeno učinkovitostjo. Večini priporočamo 
podpultne sisteme na eni vodovodni pipi. Vsekakor ponu-
jamo tudi sisteme s pitniki, ki jih sami vzdržujemo. 
Ponujamo tudi druge rešitve, kot je Športna plastenka 
AquaVallis, ki zagotavlja čisto in neoporečno pitno vodo 
vedno in povsod na poti. Namenjena je predvsem športni-
kom, rekreativcem, pohodnikom, gornikom, izletnikom. 
Odločite se lahko tudi za Ionizator vode AquaVallis, s 
katerim posegamo na področje revitalizacije človeškega 
organizma, saj je bazična voda, ki jo dobimo s pomočjo 
omenjenega ionizatorja, naravni antioksidant, ki prepreču-
je številne bolezni, povezane z zakisanostjo našega telesa.
Če se želite pridružiti večji skupini uporabnikov in nekaj 
narediti za zdravje, smo pravi naslov. Pokličite nas na 
brezplačno telefonsko številko 080 8189 ali obiščite našo 
spletno stran na naslovu: www.aquavallis.si. 

 
 
 
 
 

Želite z uporabnimi in aktualnimi znanji začeti ali nadaljevati uspešno kariero? 
 

Odločite se in se vključite v program 
 

EKONOMIST ali POSLOVNI SEKRETAR 
(redni ali izredni študij) 

 
na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec in si pridobite 

 
VIŠJO STROKOVNO IZOBRAZBO. 

 
 

Obiščite spletno stran www.sc-sg.net/visja,  
kjer so predstavljeni oba programa in prijavni obrazec. 

 
Za dodatne informacije pokličite 02 884 65 02, vsak dan med 10. in 14. uro. 

 
Zadnji dan za prvo prijavo je  

8. marec 2011! 
 

Za izredni študij vam nudimo: 
 ugodne plačilne pogoje, 

 izvedbo v 2 letih, 
 možnost e-izobraževanja. 
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VEDNO ČISTA VODA

info@nanoten.eu 
www.aquavallis.eu

NANOTEN, d.o.o., Tržaška cesta 40, SI-2000 Maribor
Tel: 059 129 220, Fax: 059 129 221 080 81 89

info@aquavallis.si
www.aquavallis.si

HTZ Velenje, I. P., d. o. o. – Program AQUAVALLIS
Partizanska cesta 78,  SI-3320 Velenje, Slovenija

FILtrAcIjSkI SIStem AQUAVALLIS DUO 5-k
Ponujamo vam odličen filtracijski sistem, ki iz vode odstrani 
tako osnovne mehanske kot tudi mikrobiološke nečistoče 
(vključujoč viruse, bakterije in težke kovine). 

Filtracijski sistem AquaVallis DUO 5-K sestavljata dve ohišji. 
V prvem ohišju je nameščen kombiniran mehansko/ogleni 
filtrski vložek, ki poleg mehanskih nečistoč odstranjuje tudi 
klor, slab okus in deloma tudi pesticide.
V drugem ohišju je nameščen mikrobiološki filtrski vložek, ki 
preprečuje uživanje bakterij, virusov in težkih kovin.

Pomembno: v vodi ostanejo vsi minerali in rudnine, ki so 
potrebni za človeški organizem!

Filtracijski sistem AquaVallis DUO 5-k je namenjen hišni 
uporabi kot podpultni filtracijski sistem.

Učinkovitost čiščenja filtracijskega sistema AquaVallis DUO 5-K

ONESNAŽEVALEC  % ODStrANjeVANjA
ESCHERICHIA COLI 100
ENTEROCOCCUS FAECALIS 100
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 100
SVINEC 99,9999999
BAKER 99,9999999

Filtri odstranjujejo tudi:
ŽELEZO, KLOR, SLAB VONJ IN OKUS TER NEKATERE PESTICIDE.

OSNOVNI VHODNI PARAMETRI VODE: 
Temperatura vode = 1 – 35° c; Pretok vode = 1,5 – 5 bara.

Filtracijski sistem AquaVallis DUO 5-k 
je možno dobiti s posebno dvoizlivno pipo!
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ISO 9001
Q-741

ISO 14001
E-362

BS 18001
H-056

OHSAS

Podjetje HTZ Velenje ima svoje procese verificirane po naslednjih standardih: 
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Služba kontrole materialnega 
poslovanja je bila uspešna

V tej službi smo od njenega začetka zaposleni vodja in 
trije sodelavci, od katerih vsak pokriva svoje področje: 
kontrolo elektroopreme in materiala, kontrolo strojne 
opreme in materiala ter kontrolo rudarske opreme.
Naše osnovno delo je kontroliranje pravilnosti materialne-
ga toka opreme in materialov med posameznimi organi-
zacijskimi enotami v podjetju, med posameznimi podjetji 
v Skupini Premogovnik Velenje ter kontrola transporta 
v jamo in iz nje. To je tako imenovana notranja kontrola 
materialnega poslovanja. Poudarek je na ugotavljanju 
pravilne spremne dokumentacije, kontroli količine in 
kvalitete, pravilnosti transporta, varovanja in skladiščenja 
opreme.
V letu 2010 je bilo opravljenih 1023 internih in naročenih 
kontrol posameznih naročnikov opreme in materiala, od 
tega je bilo 284 kontrol strojne opreme (260 v jamo in 24 
iz nje), 292 kontrol elektroopreme (161 v jamo in 131 iz 
nje) in 447 kontrol rudarske opreme. 

Kontrole opreme, ki je bila poslana v jamo, so pokazale, 
da je bila le-ta odpremljena v zelo dobrem stanju, pravilno 
transportirana, zaščitena in opremljena z vso spremno 
dokumentacijo. 
Prav tako lahko ugotovimo, da je bila oprema, ki je pri-
hajala iz jame na popravilo v remontne delavnice ali za 
skladiščenje na deponijo, iz meseca v mesec bolje zaščite-
na, pravilneje demontirana in transportirana. 
Seveda je prihajalo tudi do odstopanj, ki pa smo jih skupaj 
z odgovornimi osebami za posamezna področja dela s 
pomočjo ugotovitvenih zapisnikov naše službe sproti 
uspešno reševali, tako da pri nadaljnjem delu ni prihajalo 
do ponavljanja napak. 
Da bi se vpliv vremenskih razmer na opremo, ki se nahaja 
na deponiji (popravljena in nepopravljena), čimbolj 
zmanjšal, so bile kupljene cerade za pokrivanje le-te in 
povijanje elektromotorjev oz. rotirajočih – gibajočih delov 
s folijo. 
Konec leta je bil izdan tudi ukrep, da je treba elektroo-
premo transportirati iz jame samo v prvi in drugi delovni 
izmeni ter jo takoj skladišči v skladiščni hali, da ne bi bila 
ponoči ali med dela prostimi dnevi izpostavljena dežju, 
snegu, mrazu ter možnosti odtujitve. 
Poleg tega je dogovorjeno, da posamezne opreme ne tran-
sportiramo iz jame skupaj (elektro ali strojna oprema sku-
paj z rudarsko), saj pri tem lahko pride do večjih poškodb 
ali celo lomov sklopov opreme ali zaščit. 
Drobni material, kot so sorniki, vijaki in razna varovala, 
je treba transportirati v demontažnih zabojih, saj vsaka 
izguba tega materiala pomeni nemajhen strošek. 
K zmanjšanju stroškov za popravilo opreme in nabavo 

novega drobnega materiala lahko vsi zaposleni zelo veliko 
pripomoremo z doslednim varovanjem opreme, pravilno 
demontažo, zavarovanjem posamezni sklopov in tran-
sportom opreme, čuvanjem, pospravljanjem ter pravil-
nim transportiranjem tudi tako imenovanega drobnega 
materiala.

Poudariti je treba, da so kontrole v naši službi pokaza-
le, da se je z nekaj izjemami stanje iz meseca v mesec 
izboljševalo, kar je dober pokazatelj, da je bila odločitev o 
ustanovitvi naše službe pravilna in je dosegla svoj namen. 
Ta pa zajema zmanjšanje nepotrebnih stroškov remontov 
in vzdrževanja opreme na minimum, vzpodbudo čuta za 
varovanje opreme v slehernem zaposlenem, varno in pra-
vilno delo z opremo in pri njenem transportom. Tako bo 
manj okvar, manj morebitnih poškodb pri delu in prihra-
nek bo večji, k čemur pa vendarle stremimo vsi zaposleni. 
Istočasno pa moramo povedati, da imamo kljub velikemu 
napredku v tem letu na segmentu varovanja opreme in 
materiala še velike rezerve in da se mora začeti proces 
kontinuirano nadaljevati.

S 1. februarjem letos smo v naši službi odprli še eno po-
dročje kontrole, to je kontrola storitev znotraj Skupine PV. 
Pri njej deluje kontrolor storitev Stanko Salmič, doseda-
nji poslovodja Kopalnic. Njegova naloga je ugotavljanje 
skladnosti, pravočasnosti in pravilnosti izvajanja raznih 
storitev med podjetji v Skupini Premogovnik Velenje (PV, 
HTZ, RGP, PV INVEST in GOST), tako po sklenjenih 
letnih pogodbah kakor tudi po raznih enkratnih naročilih.

Bojan Voh, 
vodja Službe kontrole materialnega poslovanja

S 1. februarjem 2010 je bila ustanovljena Služba kontrole materialnega poslovanja, po pripravi 
sistemskih dokumentov o delovanju ter pripravi raznih obrazcev smo 1. marca lani pričeli z delom. 

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Tajništvo organov soupravljanja in 
Sindikata Premogovnika Velenje 
se nahajata na novi lokaciji, ob 
nadzorniških garderobah. 

Telefonske številke, na katerih so 
dosegljivi od 7.00 do 15.00 – vsak 
delovni dan, razen ob petkih, ko 
jih lahko pokličete le do 13. ure, 
so: 03 899 66 46, int. 66 47 in 62 
57.
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Pregledanih je bilo 473 oseb, 28 žensk in 445 moških. Pov-
prečna starost pregledanih je 43,9 leta, med njimi je 19,03 
odstotka starejših od 50 let, medtem ko je mlajših od 30 let 
le 2,31 odstotka.

Prehranjenost
Prehranjenost so ocenili na osnovi indeksa relativne tele-
sne mase. 

Opravljeni preventivni 
zdravstveni pregledi
V dispanzerju medicine dela, prometa in športa ZC Velenje so v letu 2010 opravili 473 preventiv-
nih pregledov delavcev, zaposlenih v podjetju HTZ Velenje. Obseg in vsebino pregledov so določili 
na osnovi obremenitev in škodljivosti, ki so opredeljene v ocenah tveganja za delovna mesta, na 
katera so delavci razporejeni.
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Iz grafa je razvidno, da je stanje na področju prehranjeno-
sti precej zaskrbljujoče, saj spada v kategorijo debelih kar 
322 oz. 68 % pregledanih – od tega je 128 zmerno debelih, 
93 debelih in 101 prekomerno debel delavec. Normalno 
prehranjenih je 139 oz. 29,4 odstotka, medtem ko je števi-
lo suhih in podhranjenih zanemarljivo.   

Razvade in rekreacija
Anamnestični podatki kažejo, da kadi 30,2 odstotka pre-
gledanih, alkohol pa jih uživa 51,16 odstotka.
Občasno se rekreira 63,4 odstotka delavcev, redno 21,5 
odstotka, medtem ko se 15 % pregledanih z rekreacijo ne 
ukvarja.

Ugotovljene bolezni 
74 oseb nima nobene diagnoze, ostali pa v povprečju 
2,18 diagnoze na osebo, kar je dvakrat več, kot jih je bilo 
ugotovljenih lani.
Na prvem mestu so endokrine, prehranske in presnovne 
bolezni, kar je povezano s tem, da ima  68 % pregledanih 
prekomerno telesno težo. Pri 130 delavcih so opravili 
preiskave lipidograma. 67 % jih ima povečan holesterol v 
krvi, 41,5 odstotka pa povečane trigliceride. Krvni sladkor 

je povečan pri 19 % oseb. V vseh kategorijah so rezultati 
slabši kot v lanskem letu.
Dispanzer nam tako kot vsako leto priporoča, da začnemo 
z bolj načrtnim motiviranjem zaposlenih za bolj zdrav 
način življenja in preventivne rekreativne aktivnosti. 
Priporočajo vključitev v zdravstveno-vzgojne programe v 
okviru programa CINDI.

Na drugem mestu so okvare vida in 
bolezni oči. Pri 30 % pregledanih je 
prisoten slabši bližinski vid, kar je odraz 
staranja populacije. Če je okvaro vida 
možno izboljšati s korekcijskimi pripo-
močki, morajo delavci uporabljati očala 
ali kontaktne leče. Pri slabovidnosti, 
kjer korekcija vida ne izboljša dovolj, so 
potrebne določene omejitve.
Tretje mesto pripada simptomom, 
znakom in nenormalnim izvidom, ki 
še ne pomenijo bolezni. Delavci so bili 
o tem obveščeni in so prejeli navodila 
za ukrepanje in kontrole pri osebnih 
zdravnikih.
Na četrtem mestu so okvare sluha in 
obolenja ušes. Kar 37 % pregledanih 
je imelo patološki izvid ADG. Delavci 

morajo redno uporabljati osebna zaščitna 
sredstva za sluh, kadar prekomernega hrupa ni mogoče 
zmanjšati z ukrepi tehničnega varstva pri delu.
50,2 odstotka pregledanih je zmožnih za delo, na kate-
rega so razporejeni, 45,8 odstotka jih ima pri delu do-
ločene omejitve, skoraj 3 % so bili ob pregledu začasno 
nezmožni za delo, pri 0,6 odstotka pregledanih pa ocena 
delazmožnosti ni bila podana. Pri 63,6 odstotka delavcev 
so ugotovili lažje okvare zdravja, 13,5 odstotka jih ima 
srednje okvare zdravja, 1,9 odstotka pa težje okvare. Med 
pregledanimi je bilo 117 delavcev s statusom invalida, pri 
katerih so okvare zdravja trajne.
Po statističnih podatkih so ugotovili slabše kazalce zdra-
vstvenega stanja delavcev kot v preteklem letu, razen pri 
okvarah vida. Najslabše rezultate dosegamo na področju 
prehranjenosti, kjer se iz leta v leto povečuje delež preko-
merno prehranjenih ljudi, ki imajo povečan holesterol, 
trigliceride in krvni sladkor, prav tako pa se ne zmanjšuje 
število zaposlenih, ki kadijo in uživajo alkohol. Dejstvo, da 
ne naredimo dovolj za svoje zdravje, dokazuje tudi poda-
tek, da se večina pregledanih le občasno ukvarja s kakšno 
telesno aktivnostjo.  

Ilinka Filipović
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Z Nežo Maurer med 
njenimi pesmimi in 
življenjsko zgodbo
V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo v PV Zimzelen na februarski zimski klepet 4. 
februarja povabili slovensko pesnico, pisateljico, prevajalko in publicistko Nežo Maurer. Sloven-
ka leta 2008, častna meščanka Polzele, kjer je rojena, in Škofje Loke, kjer zdaj živi, je decembra 
lani praznovala 80. rojstni dan. »Zdaj sem v modi, pa vabila na različne pogovore in prireditve kar 
dežujejo,« je dejala nekoliko utrujena po kar nekaj obiskih v šolah, vrtcih v nekaj dneh. A je kljub 
temu zbrano, odkritosrčno in modro odgovarjala na naša radovedna vprašanja in nam predstavila 
svojo poezijo.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Za začetek smo jo vprašali, ali jo vsa ta pozornost, popu-
larnost pri njenih letih bremeni ali ji daje novo energijo. 
»Če se dobro počutiš, rad delaš in nič ni težko. Ko pa ne 
moreš več, pač rad počivaš. To, da so moje pesmi prilju-
bljene, mi daje zadoščenje. Ko si pri delu uspešen ali ko 
žanješ sadove svojega dela, potem si srečen. Ko mi kdo 
reče, da rad prebira moje pesmi, pravim: 'Prav, lepo, nisem 
zastonj živela.' Navsezadnje sem vse dala v svoje pesmi. 
Učila sem, delala kot novinarka, ampak glavnina mojega 
življenja je bilo pisanje pesmi,« je dejala.

Otroštvo Zalesnikove Nežike
Neža Maurer se je rodila v vasi Podvin v občini Polze-
la. Tam je obiskovala osnovno šolo, po vojni je hodila v 
nižji gimnaziji v Celju in Žalcu, učiteljišče je obiskovala v 
Ljubljani. Svojo prvo službo učiteljice je dobila na Primor-
skem, v Črnem Vrhu nad Idrijo, kasneje je poučevala na 
gimnaziji v Ilirski Bistrici. Vmes se je vpisala na Pedago-
ško akademijo v Ljubljani in po diplomi še na Filozofsko 
fakulteto – smer slavistika. 
Ko je med našim klepetom obujala spomine na mlada leta, 
je prikazala povsem drugačno življenje otrok, kot ga ti ži-
vijo danes. Zalesnikovi Nežiki, kot so ji rekli, je mati vsak 
dan, preden je šla na dnino, naročila, kaj mora opraviti: 
pomiti posodo, poribati tla, očistiti čevlje in podobno. Ko 
je delo opravila, je bila prosta, hkrati pa se spominja, da ni 
bilo nobenih prepovedi, kot jih otroci poznajo danes: ne 
sedi predolgo za računalnikom, ne glej televizije, ne 'kuri' 
predolgo luči … 
»Saj ničesar od tega, kar je danes tako mamljivo za otroke, 
ni bilo. Niti elektrike. Če si hotel imeti igračo, si jo moral 
narediti – punčko iz cunj ali iz lesa. Tu se je kazala naša 
ustvarjalnost. Najlepše pa je bilo na paši, ko smo se družili 
otroci iz cele vasi.« Neža Maurer je svoje pastirske čase, 
sodelovanje v mladinskih delovnih brigadah in učiteljeva-
nje opisala v knjigi Dom za telohov cvet.

Ljubezen je temelj življenja 
Leta 1960 je začela delati v novinarstvu: postala je prva 
urednica šolskih oddaj na Televiziji Ljubljana, bila tehnič-
na urednica Rodne grude ter pri reviji Otrok in družina, 

urejala je brošure za Pionirski dom, veliko je delala za 
Kmečki glas. Kasneje je bila glavna urednica in direktorica 
lista Prosvetni delavec, nato pa do upokojitve samostoj-
na svetovalka za kulturo pri Komiteju za informiranje 
Slovenije.
Od leta1962 je članica Društva novinarjev, od leta 1973 
Društva slovenskih pisateljev, od leta 1983 Gibanja za 
kulturo miru in nenasilja ter od leta 1991 PEN kluba.
Po moževi smrti leta 1970 se je morala še bolj postaviti na 
svoje noge in skrbeti za štiri ljudi, poleg sebe, sina in hčere 
še za svojo mamo. »To je bilo na eni strani dobro, kajti 
nisem se imela časa predajati solzam, ampak sem morala 
delati, zaslužiti. V tem času sem napisala veliko pesmi, ki 
so izšle leto dni po moževi smrti v zbirki Ogenj do zadnje-
ga diha.«
Neža Maurer trdi, da je ljubezen temelj življenja. »Prav 
nič zanimivo in lepo ni živeti, če nimaš nikogar ali ničesar 
rad. Takšni ljudje so zagrenjeni, nevoščljivi in rahlo 
hudobni. To je razumljivo. Če nimaš nikogar rad, imaš 
občutek, da si sam na svetu. Tudi če te ima nekdo rad, to 
ne odtehta tega, če ti nisi zmožen tega čustva,« nam je 
položila na srce.
Neža Maurer je izrazita pesnica izpovedne ljubezenske 
lirike in v njej se kaže kot odprta, topla osebnost. Njena 
pesem kljub osamljenosti stremi k optimizmu, vitalnosti 
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in pogumu. Njene ljubezenske pesmi so zelo čutne, globo-
ke, neposredne in hkrati preproste. Ko jih prebiramo, se 
zdi, da v njih pove prav tisto, kar bi želeli povedati sami, a 
ne znamo. 
O ljubezni med moškim in žensko je odkrito povedala: 
»Ne znam si predstavljati življenja brez ljubezni drage-
ga moškega. Pa moške ravno tako opravljam kot druge 
ženske in mnogo slabega rečem o njih. In če se le da, si iz-
borim svoj prav. Saj so ta bitja, kadar ljubijo, zelo predana 
in lahko jih imaš rad.«
Pesmi v zbirki Od mene k tebi pa je v celoti posvetila 
svojima otrokoma oziroma vsem otrokom. »Otroka sem 
si želela. Že pred rojstvom sina Miklavža sem začela o 
njem pisati pesmi, potem sem jih pisala o hčerki Evi. 
Menila sem, da sem za otroka odgovorna do njunega 
20. leta starosti, potem sta odgovorna sama sebi. Tako je 
zbirka nastajala 26 let, pesmi iz nje so bile objavljene v 
reviji Otrok in družina ter v mnogih revijah po Jugoslaviji. 
Zbirka Od mene k tebi je bila večkrat ponatisnjena in je 
izšla skupno v največji nakladi od vseh mojih zbirk, to je v 
16.000 izvodih.«

Ogenj do zadnjega diha
Ko smo Nežo Maurer pohvalili za njeno vitalnost, je z na-
smehom dejala: »To je prevara. Videti sem dobro, v resnici 
pa veliko spim. Tudi po 12 ur. In ne delam veliko. Bi si pa 
tudi želela, da ne bi stalno poslušala, da smo starejši odveč 
in breme. To je zelo naporno poslušati. Upam, da bom 
lahko ogenj do zadnjega diha (kot piše v eni od svojih 
pesmi, op. p.) in bom kolikor toliko dobre volje, kajti 
žalost mi ne leži. Nekateri ljudje so vedno žalostni. Vem, 
da je vedno dovolj vzrokov za žalost, pri posamezniku ali 
na svetu. Ampak mnoge žalostne zgodbe niso odvisne od 
mene, zato bom, kolikor bom imela moči, skrbela zase 
in za mojo bližnjo okolico ter za moje duhovne otroke – 
pesmi.«
Neža Maurer je s svojo literaturo za otroke in odrasle med 
nami že desetletja. Njene zbirke so bile razprodane, pesmi 
pri ljubiteljih zelo brane, za širšo javnost in medije pa ni 
bila vedno v modi. Ko je bila leta 2008 izvoljena, kot se je 
izrazila, za Slovenko leta in je nato leta 2010 dobila še Zla-
tnik poezije na Veronikinih večerih, je bilo, kot bi nanjo 
posvetil reflektor. 
Ob koncu pogovora pa je odkritosrčno priznala, da se od 
pisanja pesmi in izdajanja knjig ne da živeti, razen »če 
imaš bogate starše ali si lastnik tovarne ali pa živiš v veliki 
državi, kjer so naklade tvojih knjig velike. V Sloveniji že za 
marsikaj drugega manjka denarja in zato ga za književnost 
še zlepa ne bo,« je sklenila.
Neža Maurer še piše. V letu 2010 so izšle štiri njene knjige, 
a le v eni so zbrane novejše, še neobjavljene pesmi. To je 
zbirka Piramide upanja, ki prinaša pesmi o času, časnosti 
in večnosti ter je opremljena tudi s čudovitimi umetniški-
mi fotografijami dr. Gregorja Radonjiča.

Diana Janežič 

Ves svet diši po tvoji koži. 
Ko se mi ustnice dotaknejo sadeža, 
ko se mi dotaknejo kruha, 
začutim tvojo trdno in voljno kožo. 
Opoldansko sonce me greje s toploto tvoje kože. 
Negiben mir z mesečino presejane noči je pritajeno 
drhtenje tvoje kože, 
ki se me bo zdaj, zdaj dotaknila. 
Trava, rjuha, mah, seno, skodrano ovčje runo, 
vse me vabi, da ležem, da pustim, da teče, kar teče. 
Voda, veter, čas, solze, znoj, kri, življenje. 
naj teče vse svojo pot, ki je in ni določena. 
Jaz pa, mirujoča, z zaprtimi očmi, 
sprejemam in vsrkavam vonj sveta, 
vonj tvoje kože.

OGENJ
Biti ogenj, goreti in dogoreti!
Pepel ni ostanek ognja,
ostanek teme je.
Biti ogenj!
Svet je presvetljen,
tudi vesolje.
Ni strahu pred neskončnostjo,
ne pred večnostjo.

Vsak hip je večnost,
vsaka ura, vsak dan.
Svetla sem in plapolam.
Svetla sem in mirno gorim.
Tlim in sem svetla.
Kjer sem, je svetlo in toplo.
 
Biti ogenj –
do zadnjega zublja,
do zadnje iskre,
do zadnjega diha!

zaHvala

Ob smrti očeta 
MIlana navršnIka 
(18. 8.1947 – 5. 2. 2011) 
se zahvaljujem sodelavcem 
Priprave dela in dežurne služ-
be za izrečena sožalja, darova-
no cvetje in sveče ter finančno 
pomoč.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

sin Marko z družino
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Tokrat so se s solističnimi nastopi predstavili trije člani 
Pihalnega orkestra Premogovnika, in sicer rado kompan 
na klarinetu, janez Uršej na alt saksofonu in aleš logar 
na tenor saksofonu ter resnično navdušili do zadnjega 
kotička nabito dvorano.
Na tradicionalnem novoletnem koncertu se je velenjski 
pihalni godbi pridružil Uroš Perić: »Z njimi tokrat sode-
lujem prvič, a prav gotovo ne zadnjič,« je vidno navdušen 
nad skupnim nastopom dejal slovenski glasbenik, ki je 
s svojim programom A Tribute to Ray Charles do zdaj 
razgrel občinstvo v Evropi, ZDA in Afriki. Uroš Perić je 
snemal in nastopal s številnimi jazz orkestri doma in po 
svetu, sodeloval je z uveljavljenimi in priznanimi glasbe-
niki, aktiven pa je tudi kot skladatelj. Njegova zgodba se je 
začela s harmoniko, glasbena pot pa je bila začrtana, ko je 
prvič slišal peti Raya Charlesa in je v trenutku postal nje-
gov oboževalec. »Rodil sem se v napačnem času – preden 

Pihalni orkester 
Premogovnika Velenje s 
solisti in Urošem Perićem 
navdušil
Ljubitelji vrhunsko odigrane glasbe vsako leto komaj dočakajo tradicionalni novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in tudi letos ni bilo nič drugače. Za vse, ki so želeli 22. 
januarja godbenike slišati v živo, je bil velenjski dom kulture premajhen, saj so šle karte za med, 
teh pa bi najbrž zmanjkalo tudi, če bi pripravili dva koncerta. 

sem namreč kot mlad fant zvečer odhajal ven, sem doma 
poslušal povsem drugačno glasbo od tiste, ki so jo vrteli 
v lokalih.« To so bile predvsem zvrsti, kot so jazz, blues in 
soul. Skozi čas, ko je igral in pel tovrstno glasbo, je prišel 
tudi značilni hripavi, kar malce črnski glas. Da ima Uroš 
Perić, v tujini znan pod imenom Perry, neverjetno energi-
jo, ki se dotakne poslušalcev, je dokazal tudi v Velenju.
Navdušenje in zadovoljstvo nad odlično izvedenim kon-
certom je s publiko delil tudi dirigent Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje mag. Matjaž emeršič: »Lahko 
rečem, da je koncert dobro uspel. V prvem delu, ki je bil 
nekoliko zahtevnejši, sta se odlično izkazala solista na 
klarinetu Rado Kompan in solist na saksofonu Janez Uršej. 
Vesel sem, da sta izrabila priložnost in skupaj z orkestrom 
predstavila svoji skladbi tehnično in muzikalno na viso-
kem nivoju. Vse to dokazuje, da ima orkester ogromno 
potenciala in s tem odprte številne možnosti za nadgra-
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dnjo obstoječega. Drugi del koncerta, ki je bil nekoliko za-
bavnejše obarvan, je izzvenel v zvokih jazza in soula. Poleg 
solista na saksofonu Aleša Logarja je koncert s klavirjem 
in predvsem s svojim glasom odlično obarval interpret 
Raya Charlesa Uroš Perić. Izvedeni jazz standardi so bili 
sprejeti tako pri glasbenikih kot v dvorani pri poslušalcih. 
Kadar zaznaš energijo, ki se pretaka  med glasbeniki in 
publiko, se zaveš, da si delo dobro opravil.« 
V okviru abonmajskega programa koncertne sezone 
2010/2011 bosta na sporedu še dva koncerta. 17. marca 
2011 bomo lahko prisluhnili zasedbi vrhunskih glasbeni-
kov Greentown jazz band, ki že desetletja igra tradiciona-
len jazz. Še posebej zanimiv pa bo spomladanski koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje »Zvoki v podze-
mlju«, ki bo na sporedu 12. maja 2011, saj bo le-ta izveden 
v zanimivem akustičnem okolju Muzeja premogovništva 
Slovenije 180 metrov pod zemljo.

Tadeja Mravljak Jegrišnik

rado kompan je svojo glasbeno pot začel na nižji, 
nadaljeval pa na srednji glasbeni šoli Frana Koruna 
Koželjskega Velenje. Glasbeno znanje nadgrajuje na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer zaključuje 4. 
letnik študija. Sodeloval je na različnih seminarjih 
domačih in tujih priznanih klarinetistov. Skupaj s 
komorno zasedbo kvartet klarinetov se je udeležil 
koncertov in tekmovanj in leta 2005 na državnem 
tekmovanju Temsig prejel zlato plaketo in tretjo 
nagrado. Sodeluje v različnih orkestrih po vsej 
Sloveniji (Orkester Slovenske vojske, Univerzitetni 
pihalni orkester Ljubljana, Pihalni in Simfonični 
orkester Akademije za glasbo, Pihalni orkester 
Zarja Šoštanj …), član Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje pa je od leta 2004. Klarinet in klju-
nasto flavto je poučeval na Glasbeni šoli Idrija, v 
zadnjem času pa tudi na Glasbeni šoli FKK Velenje.

janez Uršej je glasbeno pot s saksofonom začel 
pri desetih letih pri profesorju Gorazdu Topolov-
cu v Velenju, ki ga je poučeval vse do študija na 
Dunaju. V času svojega šolanja se je udeležil raz-
ličnih tekmovanj v Sloveniji in v tujini ter dosegal 
zavidljive uspehe. Poleg solističnega udejstvovanja 
deluje v različnih saksofonskih kvartetih, s katerimi 
je dosegel dve Zlati plaketi na državnem tekmova-
nju. Z njimi si je pridobil izkušnje, s katerimi sedaj 
igra v uspešnem saksofonskem kvartetu Mobilis na 
Dunaju. Janez Uršej je soustanovitelj prvega profe-
sionalnega orkestra saksofonov na Dunaju (Vienna 
Saxophonic Orchestra), pod taktirko priznanega 
saksofonista Larsa Mlekuscha. V solo izvedbi oz. z 
različnimi zasedbami se je predstavil na koncertih 
v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in v belgijskem 
Bruslju.

aleš logar je diplomiral iz glasbene pedagogike za 
saksofon na Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju »bakk.art«, kjer končuje ma-
gistrski študij iz koncertne smeri. Poučuje saksofon 
na nižji glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega 
Velenje ter na nižji in srednji glasbeni šoli v Celju. 
S svojimi učenci in dijaki se udeležuje raznih 
državnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih 
dosegajo odlične rezultate. Skupaj s priznanimi 
solisti in pedagogi je predavatelj pri projektu med-
narodne poletne šole za klasični in jazz saksofon 
»SaxophonPower«, ki deluje pod okriljem Glasbene 
šole Gornja Radgona in Zdravilišča Radenci. Sode-
luje z različnimi orkestri (Simfonični orkester Slo-
venske Filharmonije, Orkester Slovenske vojske), 
big bandi, komornimi ter Combojazz zasedbami 
(Kvartet saksofonov Celeia, United Grooves) in je 
član Pihalnega orkestra Slovenj Gradec in Premo-
govnika Velenje.

TRETJI POLČAS
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Zima se koledarsko počasi preveša v zadnjo tretjino. Nižje 
temperature, hitre spremembe, povišana vlaga v zraku in 
veter so pravi raj za razmnoževanje virusov. Prav v tem 
letnem obdobju je naš imunski obrambni sistem nekoliko 
šibkejši in zelo hitro se lahko zgodi, da v naše telo vdrejo 
virusi in povzročijo prehlad ali gripo. Okužbe dihal so 
sicer med najpogostejšimi boleznimi v vseh starostnih 
skupinah. Najhitreje zbolijo dojenčki in majhni otroci, 
nosečnice, doječe mamice, kronični bolniki, starostniki, 
osebe z zmanjšanim imunskim odgovorom in tisti, ki čez 
leto z redno telesno vadbo ter ustrezno prehrano niso 
pridobili na telesni zmogljivosti in okrepili imunskega 
sistema. Namesto veselja na snegu, uživanja v naravi in 
zadovoljstva ob dobro opravljenem delu jih muči zvečana 
telesna temperatura, nadležen kašelj, kapljanje iz nosu in 
slabo počutje. Utapljajo se v čaju, pred njimi pa se kopiči 
gora osmrkanih robčkov. Ljudska modrost pravi, da traja 
prehlad, če ga ne zdravimo, dolgih sedem dni, kadar si 
pomagamo z zdravili, pa le en teden.  

Ti nadležni virusi
Navadni prehlad povzročijo virusi, ki prebijejo obrambne sis-
teme in se naselijo v našem telesu. Poznamo več kot 220 vrst 
virusov, ki povzročajo prehlad. Najpogosteje so iz družine 
rinovirusov, obstajajo pa še koronavirusi, virus parainflu-
ence, respiratorni sincicijski virus, adenovirusi, ehovirusi in 
koksakevirusi. Glavni rezervoar virusov so otroci. Okužba 
se zato hitro širi v družinah, vrtcih in šolah. Družinski člani 
zbolevajo v razmaku od 1 do 5 dni. Virusi se prenašajo z vdi-
hovanjem majhnih kapljic, ki se nahajajo v zraku, ko nekdo, 
ki že ima prehlad, kihne ali zakašlja. Prenašajo se lahko tudi 
z dotikom okuženega predmeta ali z rokovanjem z okuže-
no osebo (ki si je pred tem brisala nos ali kihnila v roke) in 
potem prenesemo klice v naš nos ali usta.
Gripo povzročajo virusi influence tipa A, B ali C. Prenašajo 
se predvsem z vdihavanjem virusnih celic iz zraka. Ljudje se 
okužijo z virusom gripe tipa B in z nekaterimi podtipi influ-
ence A (H1N1, H1N2, H3N2 in H5N1). Podtipe virusov so 
poimenovali po beljakovinah na površju virusa. Ena belja-
kovina se imenuje hemaglutinin (H), druga nevraminidaza 
(N). Tipa A in B sta odgovorna za vsakoletne epidemije, virus 
C pa praviloma povzroča le blago obolenje zgornjih dihal. 
Virusi so izredno trdoživi, poleg tega pa se nenehno izredno 
hitro spreminjajo. Prav zaradi tega pogosto cepljenje ne 
pomaga, oziroma učinkovitost zaščite po cepljenju niha do 80 
%. Cepivo nam zagotavlja odpornost proti stari različici vi-
rusa, ob kontaktu z novo, pa nas cepivo ne ščiti in v primeru 
slabe imunske odpornosti praviloma tudi zbolimo. Po vnosu 
cepiva oziroma povzročitelja v telo pričnejo naše imunske 
celice tvoriti protitelesa. Ko se virus spremeni, ga protitelesa 
na prepoznajo in se proti njemu ne borijo. 
Virusi A so v svojem spreminjanju izredno aktivni. Med dve-
ma sezonama se močno spremenijo, poleg tega pa se spremi-
njajo tudi preko ene sezone. Tako se pogosto dogaja, da je ob 
začetku epidemije v Aziji virus A povsem različen od tistega, 
ki ga izoliramo ob prihodu v Evropo mesec ali dva kasneje. 

Virus, prehlad ali gripa
Virus A napada tudi živali – predvsem 
prašiče, konje, kite, tjulnje ter ptice. 
Virusi B se spreminjajo počasneje, 
njihova agresivnost pa je bistveno 
manjša. Napadajo le ljudi in povzroča-
jo le manjše regionalne epidemije.
Pandemije gripe so kar nekajkrat 
močno ogrožale človeštvo. V letih 
1918 in 1919 je epidemija španske 
gripe zahtevala okoli 20 milijonov lju-
di. Povzročitelj je bil virus A (H1N1). 
Virus je naslednja leta krožil po svetu 
ter se spreminjal. Povzročil je še nekaj 
manjših epidemij. Druga največja 
epidemija se je pričela 1957 s pojavom azijskega seva A 
(H2N2). Skoraj deset let kasneje se je pojavil sev hongkonške 
gripe A (H3N2), azijski sev pa je povsem izginil. Leta 1977 se 
je ponovno pojavil povzročitelj španske gripe, ki je bil skoraj 
povsem enak tistemu virusu iz leta 1918 – A (H1N1) in one-
mu iz leta 1950.  Povzročil je rusko gripo. Ljudje, rojeni pred 
letom 1950, so bili nanj odporni, mlajši, rojeni kasneje, pa so 
množično zbolevali. Trenutno po svetu krožita dva seva, ki se 
tudi nenehno spreminjata – A (H1N1) in A (H3N2). 

Nekaj o prehladu 
V dveh do treh dneh po stiku z virusom se pojavijo tipični 
simptomi prehlada. Izcedek iz nosu, bolečine v žrelu, kihanje, 
glavobol, slabo počutje, bolečine v mišicah in  morda blago 
povišana telesna temperatura običajno trajajo dva do tri dni, 
kašelj pa praviloma nekoliko dlje. Odrasli preko leta običaj-
no prebolimo do štiri prehlade, majhni otroci pa obolevajo 
pogosteje, saj se s povzročitelji prehladov šele »seznanjajo« in 
postopno dograjujejo svoj imunski sistem. 
Okužba se običajno prične z vnetjem ali bolečinami v žrelu 
in grlu, nekoliko pa je oteženo tudi požiranje. Sluznica žrela 
je pordela, nabrekla in vzdražena, včasih boleča ali pekoča. V 
začetku okužbe je sluznica običajno suha, kasneje postane ra-
hlo obložena. Razvoj bolezni pogosto spremlja dražeč kašelj. 
V začetnem stanju prehlada je nosna sluznica običajno suha 
in vzdražena. Pojavi se pogosto kihanje, nato voden izcedek, 
ki postopno postane sluzast. Zaradi otekle nosne sluznice je 
dihanje skozi nos oteženo. Splošno počutje je pri prehladu 
običajno slabše, vendar so znaki relativno blagi. 
Lažje oblike prehlada odrasli običajno prebolimo stoje, 
otroci, občutljivejše osebe in osebe s povišanim tveganjem pa 
morajo v tem obdobju počivati in se izogibati naporom. Pri 
otrocih obstaja večja verjetnost, da pride do zapletov ali se-
kundarnih okužb. Razvijejo se lahko gnojna angina ali vnetje 
srednjega ušesa, redkeje bronhitis ali pljučnica.

Gripa je zelo pogosta bolezen
Pojavlja se ponavadi pozimi in zgodaj spomladi. V času 
epidemije ponavadi zboli 10 do 20 % ljudi, v določenih 
starostnih skupinah pa tudi 40 do 50 %. V Sloveniji vsako 
leto za gripo zboli več kot 60.000 ljudi. Virus gripe se prenaša 
z vdihovanjem kapljic, ki se širijo v okolico s kihanjem in 
kašljanjem ali s prijemanjem predmetov, ki jih je okužila za 
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gripo obolela oseba. Inkubacija traja od 1 do 3 dni. Bolnik 
izloča viruse tipa A 6 dni, viruse tipa B pa 14 dni. Posamezni 
bolnik lahko okuži zelo veliko ljudi okoli sebe, saj izloča zelo 
velike količine virusa.
Gripa je težje obolenje, okužba pa ravno tako poteka preko 
dihal. Simptomi obolenje so precej izrazitejši: visoka telesna 
temperatura – nad 38˚ C in do 40˚ C, mrazenje, izrazite bo-
lečine v mišicah in sklepih, slabo počutje in občutek izčrpa-
nosti. Pogosta simptoma sta tudi močnejši glavobol in izrazit 
kašelj. Bolečine v žrelu, kihanje in izcedek iz nosu se pojavijo 
redkeje. Gripo je potrebno preboleti leže, vsaj najizrazitejši 
del, ki traja nekje od 3 do 5 dni. Pri osebah s povišanim tve-
ganjem moramo biti še posebej pozorni. Inkubacijska doba 
po okužbi z virusom gripe je krajša, saj simptomi nastopijo 
v dnevu do dveh (18 do 48 ur). Običajno se najprej pojavita 
mrazenje in splošno slabo počutje, nadaljuje se s povišano 
telesno temperaturo ter bolečinami v mišicah in sklepih.
Gripa se ponavadi pozdravi brez zapletov in brez posledic 
v roku 7 do 10 dni. Občasno se lahko pojavi poslabšanje v 
smislu virusne ali bakterijske pljučnice, lahko pa pride tudi 
do vnetja srčne mišice, osrčnika in mišic. Gripa lahko privede 
do poslabšanja kroničnih bolezni, kot so astma, kronična 
obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezen ali srčno 
popuščanje. Lahko se razvije tudi toksičen šok in pojavi 
nenadna smrt. Izjemoma smo priča razvoju vnetja možganov 
ali hrbtenjače. Pred istim tipom influence nas protitelesa 
varujejo še več let.

Zdravljenje 
Za viruse prehlada nimamo zdravil, ki bi delovala nepo-
sredno nanje. Z zdravili lahko le blažimo nadležne znake 
obolenja. Potrebna sta počitek in dovolj tekočine. Povišano 
telesno temperaturo znižujemo z zdravili za znižanje tempe-
rature, lahko pa tudi z mlačno kopeljo. Uporabljamo zdravila 
za posamezne simptome, ki so izrazitejši (monokomponen-
tna zdravila), če pa nas naenkrat muči več znakov prehlada, 
so nam na voljo tudi večkomponentna zdravila, ki blažijo 
več simptomov hkrati. Kombinirani pripravki za blaženje 
simptomov prehlada analgopiretiki, ki se uporabljajo za bla-
ženje simptomov prehlada, imajo pogosto dodane še druge 
učinkovine, ki pomagajo blažiti druge spremljajoče simptome 
prehlada oziroma spodbujajoče delujejo na organizem: učin-
kovino z dekongestivnim delovanjem (odmaši nos), antitusik 
(blaži in zavira kašelj) ali ekspektorans (poveča izločanja 
sluznice in olajša izkašljevanje), kofein (okrepi delovanje 
analgetika in deluje spodbujevalno) in vitamin C kot podpo-
ro  imunskemu sistemu. Zaradi možnih nevroloških zapletov 
otrokom ne dajemo acetilsalicilne kisline ampak paraceta-
mol.  Pri zapletu – gnojni angini, bronhitisu ali bakterijski 
pljučnici – je antibiotik nujno potreben. Zadnja leta imamo 
na razpolago tudi zdravila proti gripi. Le-ta skrajšajo trajanje 
obolenja in ublažijo simptome. Vzeti jih moramo najkasneje 
v treh dneh po  pojavu znakov bolezni.
Bolniki starejši od 65 let bodo  morali obiskati zdravnika, 
pregled pa potrebujejo tudi dojenčki,  mlajši otroci, noseč-
nice in doječe matere. K  zdravniku moramo, kadar trajajo 
prehladni simptomi dlje kot 7 dni; pri zvišani telesni tempe-
raturi, ki traja več kot 3 dni; kadar težko dihamo in požiramo; 
pri hujših bolečinah v grlu, ki trajajo več kot 3 dni, ali kašlju, 
ki traja več kot 7 dni; pri hudem glavobolu in bolečinah v 
predelu sinusov ter pri bolečinah v ušesih. 

Je mogoče bolezen preprečiti?
Za razliko od prehlada, ki ga zdravimo simptomatično, se 
pred gripo lahko zavarujemo s cepljenjem. To je učinkovito 
več kot 80-odstotno. Edini problem je pojav novega, virulen-
tnega seva virusa, ki ga cepivo, s katerim smo bili cepljeni, ne 
vsebuje. V takem primeru je verjetnost okužbe z gripo veliko 
večja. Učinkovitost cepiva se iz leta v leto spreminja. Odvi-
sna je od intenzivnosti spreminjanja virusa. Cepivo vsebuje 
mrtve viruse gripe iz zadnje sezone. Za pripravo cepiva v 
laboratorijih potrebujejo najmanj šest mesecev. V tem času se 
virus lahko že močno spremeni. Protitelesa, ki se tvorijo po 
vnosu cepiva v telo, virusa ne prepoznajo v celoti in zaščita po 
cepljenju je le delna. Simptomi gripe so milejši, čas okrevanja 
je nekoliko krajši. 
Cepivo pa lahko žal povzroči tudi stranske učinke. Kljub 
nizki učinkovitosti cepiva strokovnjaki priporočajo ceplje-
nje proti gripi pri ljudeh, ki spadajo v rizične skupine. To so 
ljudje stari več kot 65 let, kronični bolniki – srčni, pljučni in 
ledvični,  sladkorni bolniki, bolniki s hudo anemijo in tisti z 
imunsko pomanjkljivostjo.
V času okužb se bomo čim manj gibali v prostorih, kjer se 
zadržuje veliko ljudi. Odpovedali se bomo kajenju, ki škoduje 
dihalom, in alkoholu, ker oboje zmanjšuje splošno odpornost 
proti okužbam. Pogosto si bomo umivali in razkuževali roke, 
da uničimo viruse, ki smo jih morda pobrali pri prijemanju 
okuženih predmetov. Bivalne prostore bomo redno zračili.
Veliko bolje je bolezen preprečiti po naravni poti in se dobro 
pripraviti na kontakt z virusi prehlada in gripe. Le kadar 
bomo »fit« in v optimalnem sozvočju duše in telesa, bomo za 
viruse nepremagljivi. Zato živimo zdravo. 
Poskrbeli bomo za dovolj spanja. Vsak dan se bomo gibali na 
svežem zraku in izvajali nam ljube telesne dejavnosti, izogiba-
li se bomo stresnih situacij, koristile nam bodo tudi mlačno 
hladne prhe in koristno bo savnanje. 
Poskrbeli bomo za uravnoteženo prehrano s čim več sadja 
in zelenjave, bogato z vitamini in antioksidanti. Preventivno 
delujejo s karotenom bogata živila, kot so korenje, paradi-
žnik, rumene ali rdeče vrtnine in sadje, temno zelena listnata 
zelenjava in solata, saj krepijo odpornost sluznice. Najboljša 
zaščita proti virusnim okužbam je uživanje vitamina C, ki se 
skriva v kiviju, pomarančah, limonah in soku bezgovih jagod. 
Pomagala nam bosta tudi dodatno zaužita polivitaminski 
preparat in sredstvo, ki vzpodbuja imunski sistem. 
Priporočljivo je uživanje limon. Vsako jutro na tešče spijemo 
sok ene do dveh limon, ki ga zmešamo z vodo in dvema 
žličkama medu. Uživamo lahko tudi posebno mešanico, ki jo 
naredimo iz soka treh limon, žličke morske soli in litra vode. 
Premešamo, da se peni, in pijemo žličko na dan. 
Priporočajo zdravilno mešanico iz 2 dcl vode, kamor prime-
šamo košček kvasa, žlico medu in 1 do 2 žlici jabolčnega kisa. 
Pijemo jo dva tedna do mesec dni, in sicer vsak dan pol ure 
pred zajtrkom ali kosilom. Priporočljivo je uživanje medu z 
matičnim mlečkom, cvetnim prahom in propolisom. Med 
uživamo 2 do 3 krat na dan vsaj en mesec. 
Lahko se odločimo za pitje korenčkovega soka, ki mu v 
razmerju 1:1 dodamo mleko. Pijemo ga po požirkih, in sicer 
vsak dan 14 dni. Boja proti prehladu se lahko lotimo tudi s 
pitjem zeliščnih čajev, kot so bezgov (cvetovi in jagode), lipov 
(cvetovi) in šipkov (plodovi) čaj. Naj leto mine brez prehla-
dov in gripe. Srečno!                                                      Janez Poles 
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na splošno in ne glede na vse je kambodža država, ki se 
jo splača obiskati. ne samo zaradi ur zgodovine, prekra-
snega angkorja, sprejemljivih cen, sanjskega shoppinga 
in odličnega poležavanja na peščenih plažah okoli si-
hanoukvilla. tja se potuje predvsem zaradi neverjetnih 
ljudi, ki so kljub krvavi preteklosti in izredni revščini 
neverjetno prijazni. Mislim, da boljših v tem delu sveta 
ni. zato komaj čakam, da bom lahko spet iz ust kakšne 
kmerske mladenke slišal: sua s’dei! sohk sabbye tey?

Tajsko-kamboška meja
Čeprav je bilo še precej zgodaj, je bila na tajski strani 
mejnega prehoda Aranyaprathet–Poipet nepopisna gneča. 
Cariniki in drugi mejni uradniki so delali neverjetno po-
časi. Temperatura se je že zjutraj približala petintridesetim 
stopinjam. Smrad v prenatrpani obmejni stavbi je bil ne-
znosen. In kot da to ne bi bilo dovolj, je povsod dobesedno 
mrgolelo revežev, ki so prosili za nekaj drobiža. Pogled na 
njih je bil pretresljiv. Največ je bilo invalidov iz številnih 
kamboških vojn, ki so beračili že na tajski strani. Brez rok, 
nog, slepi, opečeni ali kombinacija vsega naštetega. Poleg 
njih umazani in razcapani otroci, ki so navadno nosili še 
manjše otroke. Da vseh ostalih ne omenjam. Na kamboški 
strani je bila slika še bolj tragična. Prizori, ki sem jih videl, 
so se globoko zarezali v moj spomin in dušo. 
Takšno je bilo stanje na tajsko-kamboški meji, ko sem 
pred desetimi leti Kambodžo obiskal prvič. To je v času, 

Kambodža
ko je Kambodža šele odpirala vrata tujcem. Vsekakor 
pa sem bil eden prvih norcev, ki so v tem času to revno 
azijsko državo prekolesarili. Asfaltnih cest skoraj ni bilo. 
Vsepovsod so bila minska polja, obveznega šolanja ni bilo 
in ljudje so bili srečni samo zato, ker je bil mir. Dosti bolje 
ni bilo niti pred sedmimi leti, ko sem bil v deželi Kmerov 
nazadnje. 

Kambodža danes
Se je pa ogromno spremenilo do danes. Vsaj, kar se meje, 
cest in večjih mest tiče. Gneča na meji je še vedno. Toda 
mejna poslopja so nova, vlada vsaj malo reda, predvsem 
pa so izginili berači. Kar ne morem verjeti, da nisem videl 
niti enega. Poipet je iz prašnega mesteca postal kockarska 
prestolnica dežele z vsem kar takemu mestu pripada. Tu 
predvsem mislim na kriminal in prostitucijo. Ceste, ali 
bolje glavna cesta, ki pelje skozi državo preko Siem Reapa 
so Phnom Penha in naprej proti Vietnamu je končno 
asfaltirana. Večina popotnikov, turistov, skratka tujcev, 
ki obiščejo Kambodžo, je namenjena v Seam Reap. Bolje 
rečeno v bližnji Angkor, prestolnico starega kmerskega 
kraljestva. Vzpon Angorja se prične v 9. stoletju in doseže 
višek v 12. stoletju z izgradnjo veličastnega Angkor Wata, 
to je templja, ki velja za največji verski objekt na svetu. 
Posvečen je bil hindujskemu bogu Višnuju. Angkor je bil v 
tem času z milijonom prebivalcev največje mesto na svetu. 
Za primerjavo, London je imel takrat le 50.000 prebival-

Sončni vzhod nad Angkor Watom
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cev. Angkor sestavlja več kot 100 templjev in 1.000 ostalih 
verskih hramov. 

Tempelj v »pričakovanju« Angeline Jolie
Med pomembnejše templje spadajo Angkor Thom, Bayon 
z velikimi kamnitimi obrazi in Ta Prohm ali Jungle Tem-
pel. Sledni je postal še posebej slaven in oblegan potem, ko 
je v njem Angelina Jolie posnela film Tomb Raider. Tisoče 
predvsem poševnookih turistov vsak dan čaka, kdaj se 
bo Angie spustila po drevesu v vznožje slavne korenine. 
Čas bi že bil, da jim povejo, da čakajo zaman. Kraljestvo 
je začelo propadati v 13. stoletju in končno propadlo leta 
1431, ko so mesto oropali tajski zavojevalci, prebivalce pa 
pregnali na jug. Mesto je nato nekaj stoletij v svoje varstvo 
vzela džungla. Ponovno ga je »odkril« šele leta 1858 fran-
coski raziskovalec Herin Mouhout. O Angkorju bi lahko 
pisal ogromno, a bi zato potreboval preveč prostora.
Bližnji Seam Reap, ki je izhodišče za ogled templjev, je 
postal v zadnjih letih zanimivo mesto, ki ne ponuja le ugo-
dnih prenočišč in dobrih restavracij. V mestu je ogromno 
kulturnih prireditev, ki zadovoljijo tudi največje izbirčne-
že. V okolici lahko obiščete svilno farmo, lahko si ogledate 
cel postopek od sviloprejk do svilenih oblačil. Zanimiva je 
tudi krokodilja farma, kjer je več kot 300 krokodilov. 

Jezero veliko za celo Slovenijo
Jezero Tonle Sap je največje jezero v tem delu Azije. V 
sušni dobi je veliko 2.700 km², medtem ko med deževno 
dobo naraste na 16.000 km² (za primerjavo Slovenija meri 
20.273 km²). Pri tem pride do zanimivega pojava. Reka z 
istim imenom, ki ga napaja in teče iz njega, se pri Phnom 
Penhu izliva v Mekong. Velik del Kambodže je le malo 

dvignjen nad morje, zato reka Tonle Sap v deževni dobi 
zaradi velikega Mekonga obrne svojo smer in teče nazaj v 
jezero, ki se tako šestkrat poveča. Tonle Sap je prav tako 
pomemben vir rib. Na njem pa najdemo tudi slikovite 
plavajoče vasi s svojimi plavajočimi vrtovi.

Kraljevsko mesto z madežem
Prestolnica Phnom Penh je milijonsko mesto na stiči-
šču Tonle Sapa in ogromnega Mekonga. To je kraljevsko 
mesto, ki je doživelo v svoji zgodovini veliko več gorja 
kot lepih trenutkov. Še je svež spomin na leto 1975, ko so 
Rdeči Kmeri v 72 urah izpraznili mesto in ljudi poslali na 
prisilno delo. Ukinili so denar, banke, zasebno lastnino, 
religijo, medije, ohranili so le radio, preko katerega so širili 
svojo ideologijo. Zaprli so bolnice in šole, skoraj vse pre-
bivalce iz mest so nagnali na delo v kolektivne kmetijske 
komune. Vsakega, ki se je temu uprl, so proglasili za so-
vražnika ljudstva in ga likvidirali. Pobili so praktično vse 
intelektualce. Zadosti je bilo že, če si nosil očala. Izvršeno 
je bilo tudi brutalno etnično čiščenje nad manjšinami. V 
letih terorja Rdečih Kmerov (1975–1978) je bilo ubitih 
vsaj dva milijona ljudi, kar je tedaj predstavljalo okoli 20 % 
vsega prebivalstva. 
Na ta grozna leta režima Pola Pota v glavnem mestu 
spominja in opozarja muzej Toul Sleng, kjer je bil zapor 
z istim imenom, poznan tudi kot S21. V treh letih in pol 
je bilo tu zaprtih okoli 17.000 ljudi. Preživelo jih je samo 
sedem. Ostali so bili zverinsko ubiti na načine, ki bi se jih 
sramovali celo nacisti. V muzeju, v katerem je bila včasih 
gimnazija, so vsa ta grozodejstva prikazana celo preveč 
nazorno. In mnogo obiskovalcev še pred koncem ogleda v 

Kamniti obrazi v templju BayonTradicionalni kmerski plesi v Seam Reapu
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solzah zapusti to mesto groze.
V okolici mesta so tako imenovana polja smrti, kjer je 
bila izvršena glavnina usmrtitev in kjer so ti nesrečniki 
pokopani. Tu doživite še eno učno uro o krutosti človeka. 
Če lahko te ljudi sploh tako imenujemo. Še večji absurd 
pa je to, da je vse te zveri doletela amnestija po podpisu 
premirja leta 1991. Šele v zadnjih letih so pričeli sojenja 
nekaterim še živečim pripadnikom Rdečih Kmerov.

Phnom Penh in ulica Josipa Broza Tita
Drugače Phnom Penh ni spektakularno mesto. Še največja 
znamenitost je Kraljeva palača s Silver pagodo. Ta je precej 
manjša kot na primer Velika palača v Bangkoku, je pa 
izredno lepo urejena in vzdrževana. Tu ni spektakularnih 
avenij, imajo pa ulico Josipa Broza Tita in ulico Jugosla-
vija. Mestne tržnice so kraj, kjer se predvsem ženskam 
zasvetijo oči. Z vsaj malo znanja barantanja se dobi za 
majhen denar ogromno izdelkov »priznanih znamk«. 
Paziti je potrebno le, da ti v gneči kakšen lokalni tatič ne 
izmakne denarnico, kaj šele dokumente. 

Slovenskih zapisnikov zavarovalnica ne 
prizna
Ukradenega ne boš več našel, saj je policija tu totalno ne-
koristna. Postopki pa znajo trajati in trajati. Seveda lahko 
le-te skrajšaš s slikami ameriških predsednikov na zelenem 
papirju. Ti tu delajo čuda. Če se vam kraja zgodi, je znanje 
angleščine nujno potrebno, saj boste morali sami pisati 
uradni zapisnik (v angleščini). Moj prijatelj je namreč na-
pisal zapisnik v slovenščini. Kamboški policaji so ga sicer 
podpisali in udarili žig, toda naša zavarovalnica ga seveda 
niti v sanjah ni priznala. Imejte s sabo nekaj bankovcev po 
dolar in naj vas ne bo sram podkupiti kogarkoli. Ni zako-
nito, se ne spodobi, ti pa prihrani ogromno živcev in časa. 
Poleg tega tam to delajo vsi.
Vam pa odsvetujem kakšno drugo nelegalno in prepo-
vedano zadevo. S tem niti ne mislim na prostitucijo, ki 
postaja v Kambodži ena pomembnejših gospodarskih de-
javnosti. Predvsem mislim tu na ilegalne strelske pohode 
po podeželju. Za 15 dolarjev lahko s puško AK-47 ustrelite 
piščanca, kar še nekako gre. Za kravo boste morali odšteti 
400 dolarjev. Za 1.000 dolarjev pa vas odpeljejo v džunglo, 
v lov na človeka. Žalostno in na žalost resnično.

Matjaž Kovač

Kraljeva palača v Phnom PenhuGneča na mejnem prehodu Poipet

Grobnica na polju smrti v okolici Phnom Penha

Društvo inženirjev in tehnikov Skupine Premogov-
nik Velenje je 2. februarja v Vili Široko za svoje čla-
ne pripravilo potopisno predavanje o Jugovzhodni 
Aziji (Tajska, Laos, Kambodža, Vietnam). Predaval 
je Matjaž Kovač.
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Jože Rihtar iz Velenja, zaposlen v Premogovniku Velenje, 
je zbiratelj mineralov že iz mladosti. Od 4000 kosov iz 
zasebne zbirke mineralov je za razstavo namenil 2700 
mineralov iz celega sveta. »Minerale zbiram že od sre-
dnje šole dalje, aktivneje pa zadnjih deset let. V Sloveniji 
jih najdem na različnih lokacijah, od Lepe Njive vse do 
Gorenjske, nekaj pa tudi v opuščenih rudnikih,« pravi Jože 
Rihtar. V svoji zbirki ima okoli 1000 mineralov iz Slove-
nije, ostali pa so iz tujine. Svojo zbirko nadgrajuje tudi s 
pomočjo specifičnih sejmov v tujini, kjer minerale kupi ali 
pa jih zamenja z zbiralci.
Največ mu pomeni jantar iz Premogovnika Velenje, 
predvsem zato, ker je po poklicu rudar in ker do sedaj 
še ni bil najden tako velik kos dimenzij 8,8 cm x 7,8 cm. 
Eden izmed najvrednejših mineralov v njegovi zbirki pa 
je tanzanit, saj je bil kot najredkejši najden v Tanzaniji. 
»Vesel sem, da sem končno lahko razstavil v mnogih letih 
nabrane minerale. Zahvaljujem se Premogovniku Velenje, 
Mestni občini Velenje in svoji družini za podporo,« je še 
dodal Jože Rihtar.
Za razstavo je namenjenih 90 kvadratnih metrov, od tega 
sta dva majhna prostora namenjena za minerale iz Slove-
nije, en večji prostor pa za minerale iz tujine.
Poleg razstave bodo v Hiši mineralov potekale tudi 
delavnice za predšolske in šolske otroke ter druge skupi-
ne, v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, 
Geološkim zavodom Slovenije in drugimi strokovnjaki 
s področja mineralogije, paleontologije in gemologije 
bodo potekala predavanja, na ogled pa bodo tudi občasne 
gostujoče razstave.
Hiša mineralov je lepo in sodobno opremljena, namenjena 

Hiša mineralov odprla vrata
Obiskovalci boste uživali v sodobni postavitvi sveta mineralov v Hiši mineralov, ki je v začetku fe-
bruarja odprla svoja vrata v Starem Velenju.

tako ogledom kot izobraževanju. Muzej mineralov bo v 
Velenju vsekakor atrakcija tako za občane kot tudi šolarje, 
saj v Sloveniji ni veliko institucij, ki bi se celovito ukvarjale 
z minerali.
Hiša mineralov bo odprta od torka do nedelje med 10. 
in 17. uro, za najavljene skupine pa tudi izven tega časa. 
Vstopnina za posameznika bo znašala 2 evra, ob hkratnem 
nakupu vstopnice za ogled muzejskih zbirk na Velenjskem 
gradu pa 1 evro.

Saša Jelen

Jože Rihtar
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»Ex knap«
Delo ter življenje rudarjev postaja vedno bolj zanimiv motiv za različne ustvarjalce: fotografe, 
slikarje, pisatelje, pesnike in tudi gledališčnike. Da je temu res tako, se nazorno kaže v Muzeju 
Premogovništva Slovenije v Velenju, kjer slikar Milan Razboršek razstavlja rudarske zgodbe v ena-
indvajsetih slikah z naslovom »EX KNAP«.

TRETJI POLČAS

Slikar Milan Razboršek

V Premogovniku Velenje smo kot družbeno odgovorno 
podjetje, ki je tesno prepleteno z okoljem, v katerem delu-
je, in tudi s celotno Slovenijo, navdušeni, da tudi umetniki 
opazijo delo rudarjev ter ga na različne načine umetniško 
upodabljajo. Na otvoritvi Razborškove razstave, ki je po-
tekala 16. februarja 2011, je prisotne v imenu Premogov-
nika Velenje pozdravil Boris Potrč, vodja Izobraževalnega 
centra, ki je med drugim povedal: »Vedno željno pričaku-
jemo razstave, ki jih pripravijo v Muzeju Premogovništva 
Slovenije v Velenju. Tokratne razstave likovnih del smo 
zaradi rudarske tematike še posebej veseli. Ob pogledu na 
ta čudovita dela postane človek kar malo razbremenjen, 
ob zavedanju, da je delo rudarjev zelo zahtevno in poteka 
v posebnih pogojih.« Na električni kitari se je predstavil 
nekdanji »knap« in še vedno sodelavec v naši Skupini PV 
Franjo Jurovič.
O umetnikovem delu je likovna kritičarka Tatjana Pregl 
Kobe povedala: »Slikar Milan Razboršek je s ciklom zgodb 
v enaindvajsetih slikah ustvaril enega vidnejših pomnikov 
'knapovščini' v svojem zagorskem kraju, saj ga je naslikal 
vešče in premišljeno kot celoto, hkrati pa vsaka izrisana in 
kolorirana podoba deluje kot samostojno likovno delo, kot 

izrisan knapovski dnevnik.« 
V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju si lahko 
razstavo slikarja Milana Razborška ogledate do vključno 
24. marca 2011.

Zgodba v enaindvajsetih slikah  
Že ob izumu fotografije se je dvomilo o preživelosti rea-
lističnega slikarstva in mimetičnega v umetnosti, kasneje 
se je govorilo tudi o tem, da je predvsem hiperrealizem 
tekmovanje slikarstva s tehniko fotografskega aparata, 
hkrati pa tudi nasprotovanje modernističnim intelektual-
cem. Problemov sodobnega slikarstva danes ne rešujemo 
le z odmikom v abstraktno slikarstvo ali postavljanjem po 
robu nerazrešenosti tradicionalnega in sodobnega poj-
movanja figuralike v umetnosti. Tako poenostavljena pot 
včasih vodi do nasprotujočih si in dvomljivih rešitev tistih, 
ki iščejo tudi smisel figuralnih smeri v sodobni umetnosti. 
Za slikarstvo Milana Razborška lahko rečemo, da povr-
šinska plast zaradi navezanosti na objektivni svet in na 
mimetična označevalna načela dopušča, da povedano in 
ilustrirano razbiramo neposredno, vendar ob tem slikar 
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Popravek

V prejšnji številki Rudarja smo napačno podpisali 
fotografijo na str. 25 desno. Pravilno se glasi: V za-
hvalo za uspešnost in razvoj družbe HTZ Velenje je 
nekdanjemu direktorju dr. vladimirju Malenko-
viću spominsko plaketo podelil dr. Milan Medved.

v tem svojem ciklu razkriva tudi nedvoumno subjektivno 
sporočilo: gre za dokumentarni zapis o življenju rudarja, 
njegov socialni status in industrijsko okolje ter urbani svet, 
v katerem se knap, slikarjev glavni junak, giblje in živi.
Postavljanje razstave v ozračje, iz katerega bistvo tematike 
enaindvajsetih slik Milana Razborška izhaja, zahteva pre-
cej tankočutnosti. Kontekst prostora ne sme spreminjati 
vsebine predstavljenih del, ki se nanašajo na rudarje, ka-
terih duh prežema zgodovinskost tega prostora, prav tako 
pa narava likovnih del ne sme motiti občutij, ki jih nudi 
zdaj prenovljen in sodobno urejen, a še vedno rudarjem 
posvečen prostor. Razborškova razstava slikarskega cikla z 
naslovom EX KNAP se tako vsebinsko kot likovno prilega 
ozračju razstavam namenjenega prebeljenega prostora. 
Potem ko pridemo v velenjski Muzej premogovništva 
Slovenije skozi visoko obokano Črno garderobo mimo 
kopalnice in vhoda v zgodovinsko razstavljeno Rudarsko 
stanovanje, se znajdemo v prostoru nekdanje Bele garde-
robe, zdaj preurejene ter tehnično in sodobno namenjene 
razstavam, večinoma vezanim na avtohtono okolje. Če-
prav je avtor cikel zaključil že pred dvema letoma, dajejo 
zaporedno razvrščene slike vtis, da so nastale namenoma 
za ta prostor, celo več, da so namenjene vsem rudarjem in 
njihovemu vsakdanu v kateremkoli rudniku. Še toliko bolj, 
ker je nad razstavnim prostorom sistematično in pregle-
dno predstavljena tudi razstava z naslovom Zgodovina 
premogovništva.
Pred dvema letoma nastali cikel enaindvajsetih slik, ki 
predstavljajo dan povprečnega rudarskega življenja, je 
nastal kot pomnik zagorskim rudarjem, ki so zaznamovali 
več kot 250-letno zgodovino Zagorja ob Savi. Takrat, ko 
so dokončno zaprli premogovnik, je na pobudo direktorja 
družbe Tevel Iztoka Živka, ki tudi sam izhaja iz rudarske 
družine, pričel nastajati cikel slik rudarjevega vsakdana 
kot spomin na nekdanji način življenja v kraju. V sliki 
in besedi se pred nami odvije skorajda film o rudarskem 
šihtu, na trenutke trpek, kot je znalo biti trpko knapovsko 
življenje, a tudi izrazito vesel in humoren, kakršni so 
znali biti samo knapi. Na vseh slikah nastopa isti junak, 
pravzaprav gre za dnevniški zapis njegovega življenja, ne le 
enega dne.
Enako sozvočje z duhom okolja je navzoče tako v skoraj 
naturalističnih podobah kot tudi v šaljivo in humorno, 
mestoma celo groteskno zasnovanih kompozicijah. Gre 
namreč za poenostavljene ali nanovo interpretirane de-
tajle, s katerimi slikar ohranja spomin na tiste, z današnje 
perspektive skoraj romantične čase, v resnici pa težke in 
trde z vsem, kar prinaša vsakodnevno življenje. Težko 
jutranje vstajanje po kratki noči; utrujen in sključen rudar 
pri mizi, kamor mu žena prinaša zajtrk, in brlivka sredi 
kuhinje; ženin pozdrav ob odhodu na delo in pogled na 
luno iz vhodnih vrat; staro razmajano kolo, s katerim ru-
dar hiti v rudnik – še vedno luna na nebu; vestno izslikana 
hiša in rudar na kolesu, ki je že pozen za 'šiht'; rudar, ki 
ima vseeno še čas za cigareto pred začetkom dela;  pogled 
na rudniške številke, po katerih se vidi ali je rudar v jami 
ali ne; še kozarček; in na delo; v dvigalu pred spustom v 
rove; vrtanje in žareče rumena svetloba; rudar, zadovoljen 
s kvaliteto premoga, v centru uokvirjene kompozicije; še 
en kompozicijsko razgiban prizor ob delu; počitek in mali-
ca, realistična figura s skicoznim ozadjem; rudar s svetilko, 

ki je njegova večna spremljevalka v jami, in Berkmandeljc; 
na rudarskem stranišču, na 'kibli', kar je neizbežen motiv, 
če cikel slik dokumentira cel rudarjev dan; za rudarskim 
vozičkom v jašku; v kopalnici med množico do nerazpo-
znavnosti zabrisanih teles in obrazov; v gostilni s prijatelji; 
spet na kolesu in spet utrujen, tokrat od težkega celodnev-
nega dela, daleč nekje v ozadju hiše; končno doma, a glej, 
žena ni sama v postelji …  Vsaka podoba zase je slika, ki 
ima svoje lastne likovne zakone in je vsebinsko sama sebi 
zadostna, cel ciklus pa je edinstven prav zato, ker vseh 
enaindvajset slik govori eno samo zgodbo kot v stripu, 
sličico za sličico, risbo za risbo.

Slikarjeva zgodba
Milan Razboršek je bil rojen leta 1959 v Trbovljah. Je 
absolvent Visoke šole za risanje in slikanje. Po končanem 
študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je obiskoval te-
čaje risanja in slikanja na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani in pozneje začel študij na Visoki šoli za risanje 
in slikanje v Ljubljani. 
Živi in ustvarja na Izlakah, zaposlen je kot strokovni so-
delavec Galerije Medija v Zagorju. Milan Razboršek je so-
deloval na več skupinskih razstavah in šestih samostojnih, 
je udeleženec Slikarske kolonije Izlake – Zagorje, kolonije 
Primož Trubar Moravske Toplice in večkratni udeleženec 
Ex tempore na Kumu.
Likovni kritik  Milan Pirker je o slikarstvu Milana Razbor-
ška zapisal, da je ob pogledu na njegova dela prva asocia-
cija bližnje sosedstvo z akademskim slikarjem Nikolajem 
Beerom, ki je bil od vsega začetka njegov mentor, oce-
njevalec in selektor likovnih del. Ko je primerjal dvojico 
Razboršek-Beer, se je spomnil še enega podobnega dvojca, 
in sicer Hočevar-Hoči in Rijavec v šestdesetih letih v Trbo-
vljah. Tudi v tem primeru je bil Rijavec starejši in izkuše-
nejši umetnik, pa se je Hočevar kljub temu osamosvojil in 
postal prepoznaven umetnik. Razlika med Razborškom 
in Beerom se je izkristalizirala že z Razborškovim ciklom 
Zasavske vedute, s ciklom Ex knap pa to postaja še bolj 
očitno.
Samostojne razstave
1. GALERIJA HOTELA RADIN – 1995
2. GALERIJA EROS – LJUBLJANSKI NEBOTIČNIK – 

1996
3. GALERIJA DD TRBOVLJE – 2000
4. AVLA SEJNE SOBE FIRME EVJELEKTROPROM  – 

2004
5. GALERIJA DD HRASTNIK – 2008
6. GALERIJA MEDIJA ZAGORJE – 2009
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Fotoreportaža  tekmovanja 
v veleslalomu na Golteh
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V nedeljo, 13. 2. 2011, je na Golteh potekalo finale tekmo-
vanja v veleslalomu Skupine Premogovnik Velenje.

REZULTATI
PosaMezno ženske
ženske do 30 
1. MEDARDA KRAMER, 2. ALJA MIKLAVC, 3. ROMA-
NA PODVRATNIK 
ženske od 30 do 40 
1. BRIGITA GRIL, 2. IRENA LUKAČEK 
ženske od 40 do 50 
1. JOŽICA PETERLIN, 2. ŠTEFANIJA LESJAK 
ABSOLUTNO 1. MESTO JOŽICA PETERLIN  
 
PosaMezno MoškI
MoškI do 30
1. ZDENKO PESJAK, 2. SAŠO BRAJLIH, 3. MATEJ PAČ-
NIK  
MoškI od 30 do 40  
1. MIRKO OCEPEK, 2. FRANCI PLEVNIK, 3. DARKO 
PUSTINJEK
MoškI do 40 do 50
1. MATJAŽ MIHELIČ, 2. JOŽE VIRBNIK, 3. VITO MI-
HALINEC 

MoškI nad 50  
1. ALEKSANDER DREV, 2. ALEŠ ZAVOLOVŠEK, 3. 
JOŽE SPITAL 
ABSOLUTNO 1. MESTO ZDENKO PESJAK 
   
  
ekIPno ženske  
1. STROKOVNE SLUŽBE, 2. HTZ 
  
ekIPno MoškI   
1. ZRAČENJE 
2. HTZ
3. PROIZVODNJA
4. ESD
5. KLASIRNICA 
6. IZOBRAŽEVANJE
7. TRANSPORT
8. PRIPRAVE
9. OUTN
10. STROKOVNE SLUŽBE 
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Zmagovalke v kategoriji ženske do 30. let Zmagovalki v kategoriji ženske do 40. let

Zmagovalki v kategoriji ženske do 50. let Zmagovalci v kategoriji moški do 30. let

Zmagovalci v kategoriji moški do 40. let Zmagovalci v kategoriji moški do 50. let

Zmagovalci v kategoriji moški nad 50. let Zmagovalna ekipa obrata Zračenje
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REKREACIJA PO IZBIRI
bazenske storItve (plavanje, savne, masaže) storitev
TERME TOPOLŠICA bazen, savna 
ZDRAVILIŠČE THERMANA LAŠKO bazen, savna 
TERME UNITUR ZREČE – ROGLA bazen, savna  
TERME OLIMIA bazen, savna 
TERME DOBRNA bazen, savna, masaža
 TERME ROGAŠKA bazen, savna 
 TERME PTUJ bazen, savna 
 HOTEL BARBARA – FIESA bazen, savna
 ŠRZ RDEČA DVORANA bazen, savna 

 
Fitnesi, igrišča storitev
Športni center Jezero Velenje igrišča
Športni center Jezero Velenje fitnes
Fitnes klub Skala fitnes
FIT AM, d. o. o., Velenje fitnes 

Subvencionirane cene TENIS NALEPK, SMUČARSKIH KART, VSTOPNIC
Smučarske karte (Golte, Rogla, Kope)
Tenis nalepke (Cota, Samo, AS Inženiring Velenje)
Vstopnice (RK Gorenje, NK Rudar, atletika, skoki, različne športne prireditve)

Druge ugodnosti
Avto-moto turing klub Velenje – vožnja z gokarti  50 %
SD MROŽ – prosto streljanje od 17.00 do 18.00 
TOMAS SPORT Velenje v NC Spar – nakup z gotovino  20 %
HERVIS – pri nakupu nad 40 €    8 %
TOM SKI SERVIS     10 %
NITROKS v NC Spar       10 do 15 %  
HUMMEL v NC Spar       7 do 12 %
TRANS-M – klasična masaža telesa    40 %
A. M. Miklavc, d. o. o. – tehnični pregledi,
avtopralnica v Mozirju      10 %
INTERSPORT Velenje     10 %
Športna trgovina KNAP       15 %

Akcije Športnega društva 
aktivni oddihi
Kranjska gora (maj, september, december)
Prvomajski oddih ob morju (april,maj)
Družinski oddih (avgust)

Ugodnosti članov Športnega 
društva Skupine PV

TRETJI POLČAS

Člani Športnega društva Skupine PV imajo pri storitvah od 7 do 50 % popusta.
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organizirani pohodi
1. Savinjska planinska pot – I. del (januar)   9. Veliki vrh nad Moličko pečjo (julij)
2. Lepenatka (februar) 10. Jezersko–Grintavec–Logarska (avgust)
3. Reševalna – Celjska koča (marec) 11. Obir (avgust)
4. Savinjska planinska pot II. del (april) 12. Hochlantsch ali Visoki Lanež (september)
5. Streliški vrh (maj) 13. Slovenska planinska pot – Nanos (oktober)
6. Pohod bosih – Gora Oljka (junij) 14. Izlet v neznano (november)
7. Olševa (junij) 15. Štefanov pohod (december) 
8. Bovški gamsovec (julij)

tečaji
Smučanje, deskanje (februar, december)
Plesni tečaj (februar, oktober)
Konjeniški tečaj (maj do oktober)
Plavalni tečaj (marec, oktober)
Teniški tečaj (april, november)
Teniški tečaj za otroke – počitniški dopoldan 
(julij, avgust)
Tečaj jadranja (julij, avgust, september)
Tečaj golfa (maj, junij)

turnirji
Teniški turnir – dvojice (februar, november)
Teniški turnir – posamezno (julij, september)
Turnir golfa (maj, oktober)
Turnir v odbojki na mivki (avgust)
Turnir v košarki – trojke (avgust)
Tekma v vožnji z gokarti (april, september)

enodnevne akcije
Športni dan na smučeh (december, marec)
Kolesarska transverzala (maj do oktober)
Hoja na 2 km (maj, september)
Rafting (junij, september)
Olimpijski tek (junij)
Terme Olimia – Aqualuna – kopanje (julij)
Kolesarski vzpon Sleme (julij)
Enodnevno smučanje – tujina (februar)
Športne igre (maj)
Barbarin tek (december) 
Zaključni ples (december)
ŠRZ Rdeča dvorana – prosto plezanje (oktober–april)

PREVENTIVA
Preventivni program – zimska sezona (jan., feb., nov., dec.)
Bazen Velenje, Terme Topolšica, Bela dvorana
Preventivni oddih – letna sezona (razpis bo v februarju)
Fiesa – preventivni oddih 
Terme – medicinski preventivni oddih 
(maj, junij, september, oktober)

REKREACIJA IN TEKMOVANJA ZA ZAPOSLENE
Rekreacija v  telovadnicah – razpored objavljen (oktober–april)
Športni center Jezero Velenje – koriščenje igrišč (maj–september)
Tekmovanja med obrati – po predhodnih razpisih
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Moj najhitrejši krog
»Moj najhitrejši krog – okoli Velenjskega jezera po 
sprehajalno-kolesarski poti« je izvirna tekaško-po-
hodniška prireditev, ki si jo je zamislil in sedaj že 
drugo leto zapored izpeljal Velenjčan Stane Meža. 
Letošnja akcija je bila sklenjena v soboto, 5. febru-
arja 2011, ob 9. uri s podelitvijo priznanj, nato pa je 
sledil še tek po običajni 6,2 kilometra dolgi progi. Na 
koncu je bila še pogostitev z okusno gobjo jedjo, ki 
jo je pripravila Boža Meža.
Na letošnji redni tedenski vadbi teka ali hoje, ki je 
potekala vsako soboto od novembra naprej med 
deveto in deseto uro, je skupno sodelovalo 53 
posameznikov. Spominske kolajne si je prislužilo 41 
udeležencev za vsaj tri udeležbe na tekih.
»Glavni namen naše akcije je druženje ljubiteljev 
teka in hoje v naravi in vesel sem, da se je letos 
število udeležencev povečalo. Pri uresničitvi nam 
pomaga predvsem Športno društvo Premogovnika 
Velenje. Tehnično pomoč je vseskozi nudil Vasja Jer-
čič, najpomembneje pa je vendarle vztrajna udeležba 
tekačev ne glede na dež, mraz, sneg, veter, ki so letos 
bili kar redni spremljevalci tekačev,« je povedal po 
zaključnem teku Stane Meža.
Za konec pa je vendarle sijalo sonce, saj so prišli 
udeleženci iz cele Šaleške doline, Šentjurja, Raven na 
Koroškem, Maribora …
Kljub temu da je bil glavni namen druženje tekačev, 
so slehernemu tekaču izmerili čas in ga uvrstili v 
starostno kategorijo do 50 ali nad 50 let. Doseženi 
čas so pretvorili tudi glede na leta starosti, kar je 
nekaterim prineslo tudi do 10 sekund in več odbitka 
in novo spodbudno uvrstitev. 
Najboljše uvrstitve – člani: Darko Kralj 24:50, Rado 
Berlak 26:50, Vasja Jerčič 27:25; veterani: Stane 
Barber 24:25, Vojko Arzenšek 25:14, Stane Pritržnik 
26:38; članice: Anja Plešnik 28:36, Zinka Balant 
31:00, Alenka Rabuza 43:30; veteranke: Jožica Kai-
serberger 31:50, Boža Meža 34:25, Darinka Bošnjak 
35:30. Posebno priznanje sta prejela Lojzka Felicijan 
in Ivo Zagožen kot najstarejša udeleženca, absolu-
tno najhitrejši krog pa je dosegel Igor Cvikl s 23:75, 
vendar se je teka udeležil samo enkrat. 

Stane Meža

Zmagovalke turnirja v 
Avstriji
V soboto, 29. januarja 2011, so ''rudarke'' odpotovale 
na močen mednarodni turnir v Oberwarten v Av-
striji. V konkurenci 12 ekip se je edina zastopnica iz 
Slovenije predstavila kar najbolje in domov prinesla 
pokal zmagovalke turnirja. 
Dekleta so igrala v skupini D, kjer sta bila še FC 
Strobl Südburgenland in GST Mönchhof. V zače-
tnem razigravanju v skupini so dekleta osvojila eno 
zmago in doživela en poraz, kar je bilo dovolj za 
napredovanje v četrtino finala. V četrtini finala je bil 
rezultat po končanem uradnem delu 1:1 in za odlo-
čitev o zmagovalki so poskrbeli kazenski streli. Pri 
izvajanju so se izvrstno izkazale Anja Levačič, Polo-
na Govek in vratarka Sonja Strassnig in tako ekipo 
pripeljale v polfinale. V polfinalu so ''rudarke'' igrale 
proti ekipi SC/ESV Parndorf in se po težki borbi z 
golom Moire Murič zasluženo uvrstile v finale. 
V napetem finalu so se pomerile z ekipo SC Ne-
ulengbach Juniors. V tekmi, polni priložnosti in 
pravi borbeni igri obeh ekip so o zmagovalki zopet 
odločali kazenski streli. Trener Dušan Uršnik se 
je odločil, da bodo streljale Anja Levačič, Polona 
Govek in Sonja Strassnig. Ker je bil rezultat po prvih 
treh kazenskih strelih še vedno neodločen, sta mo-
rala trenerja določiti četrto strelko. Vratarka Sonja 
se je odlično izkazala na golu in ubranila nasprotni-
kov strel na gol, zato je bila odločitev o zmagovalki 
v nogah mlade Mozirčanke Maruše Sevšek. Žogo 
je zbrano postavila na belo točko in s sigurnim in 
močnim strelom v spodnji levi kot določila zma-
govalko. Veselje v ekipi je bilo nepopisno, saj jim je 
bil končno namenjen tudi tisti majhen del športne 
sreče, ki je potreben na vsakem tekmovanju. 
Za konec naj dodam še to, da sta bili za najboljšo 
šesterico turnirja izbrani kar dve igralki ŽNK Rudar 
Škale, in sicer Moira Murič in Polona Govek, ki je 
bila tudi najboljša igralka turnirja. Čestitke igralkam 
in vodstvu ob zasluženem in težko pričakovanem 
uspehu. 
Še enkrat je ŽNK Rudar Škale dokazal, da drži nji-
hov moto: »Če hočemo, potem zmoremo!«

Ana Kos

Ljubitelji teka so se v soboto, 5. februarja, srečali na 
izvirnem tekmovanju ob Velenjskem jezeru.
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AVTOR:
DUŠAN

KOVAČIČ

DIKTIRNA 
NAPRAVA

PREDNJA 
STRAN 

KOVANCA

MOČEN, 
NAVADNO 
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JEN DEŽ
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BRITANSKI 
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(OASIS)
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FR. IGR. 
DELON

KOVAŠKI 
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NAŠ SLIKAR 
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(I. Č.)
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TELEČJI ALI 
SVINJSKI 
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PESNIK 

MENART

VOLNENI 
TRAK 

MORALA, 
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IGLICAMI
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NATRIJ
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ENODELNO 
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SRBSKA 
TENISAČICA

IVANOVIĆ

24. IN 6.
ČRKA

SLABA 
REDKA JUHA

IZKOPANI 
MATERIAL
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ŽELODČNI 
ENCIM, KI 
SKRKNE 
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PREDEL, 
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KODŽI
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ANGLEŠKA 
DOLŽINSKA 
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PREB. 
SRBIJE

POLDRAG 
KAMEN

PRIZOR. 
ZIMSKIH 
OLIMP. 

IGER NA 
JAPONSKEM

ČUTILO 
ZA 
VID

SLOVANSKI 
VLADARSKI 

NASLOV

JAKOB ALJAŽ

FINSKI 
DIRKAČ 

RÄIKKÖNEN

PREDŠOLSKI 
OTROK

LAKOMNA 
ŽENSKA

PANJIČ

NEM. REŽ. 
REIFENSTAHL

SLIKARKA 
POTOKAR
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VEŽBA

CEV ZA 
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GROZNIK
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SLABOKRVNA 
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VEČJA 
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SKRITIH DRA-
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PREPROSTA 

HIŠA
NINA RICCI

ANGLEŠKI 
PISATELJ 
FLEMING

S PLINOM 
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NAPRAVA

RUDOLF 
NUREJEV

ŠTAJERSKO 
BELO VINO

URADNI 
RAZGLAS

MAKSIM 
GASPARI

PAS ZEMLJE 
OB VODI

PREMIK 
TELESA

RAZVALINE 
NEKDANJE 
REZIDENCE 
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PROSOJNA 
BOMBAŽNA 
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KLUB

VZPOREDNO 
POVEZANI 

TIRNICI

Nagradna križanka PV Invest

Geslo napišite na dopisnico in jo 
pošljite do 18. marca 2011 na naslov: 
Uredništvo Rudarja, Premogovnik 
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje. 
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli 
nagrade PV Invest.

SMUČARSKO 
SREDIŠČE 

V ZDA

IVO JAN

JOSIP 
IPAVEC

TKANINA 
ZA ZAVESE 

RICHARD 
GERE

ŠPORTNICA, 
KI IGRA 

ODBOJKO

DANTE 
ALIGHIERI

SUKANEC
GRAŠČAKOVO 

BIVALIŠČE

Rešitev nagradne križanke RGP, objavljene v Rudarju 1/2011, je geslo: »RGP GRADBENI PROJEKTI«. 
Nagrajenci so: Črt Krevh, Velenje, Marjan Velunšek, Velenje, in Sabina Knavs, Velenje. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

Nagradna križanka

1. logotip - krivulje
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

HABIT d.o.o., Kersnikova 11, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
Stanovanja 

GARSONJERA
Lokacija: Gorenje
Adaptirano: 2009
Velikost: 31m2
Etažnost: 1
Cena: 35.000,00 EUR

3 SOBNO
Lokacija: Gorenje
Adaptirano: 2009
Velikost: 83m2
Etažnost: 2
Cena: 77.000,00 EUR

4 SOBNO
Lokacija: Šmartno ob Paki
Zgrajeno: 2007
Velikost: 120m2
Etažnost: 2/2
Cena: 140.000,00 EUR

2 SOBNO
Lokacija: Velenje - Jenkova
Zgrajeno: 1975
Velikost: 56m2
Etažnost: 6/11
Cena: 55.000,00 EUR

2,5 SOBNO
Lokacija: Velenje -Goriška
Zgrajeno: 1977
Velikost: 78m2
Etažnost: 5/5
Cena: 75.000,00 EUR

3 SOBNO
Lokacija: Velenje - Desni Breg
Zgrajeno: 1991
Velikost: 79m2
Etažnost: 5/5
Cena: 80.000,00 EUR

3 SOBNO
Lokacija: Velenje - KT 3
Zgrajeno: 1982
Velikost: 87m2
Etažnost: 11/14
Cena: 95.000,00 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje - Center
Zgrajeno: 1965
Velikost: 27m2
Etažnost: 3/4
Cena: 43.000,00 EUR

1,5 SOBNO
Lokacija: Velenje - Center
Adaptirano: 2008
Velikost: 61m2
Etažnost: 1/4
Cena: 67.000,00 EUR

2 SOBNO
Lokacija: Velenje - Center
Adaptirano: 2008
Velikost: 61m2
Etažnost: 4/5
Cena: 75.000,00 EUR

3 SOBNO
Lokacija: Velenje- Desni Breg
Adaptirano: 2010
Velikost: 70m2
Etažnost: 3/4
Cena: 1.350,00 EUR/m2

3 SOBNO
Lokacija: Velenje - Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 88m2
Etažnost: 5/5
Cena: 79.000,00 EUR

3 SOBNO
Lokacija: Velenje Center
Zgrajeno: 1973
Velikost: 84m2
Etažnost: 10/10
Cena: 112.000,00 EUR

2,5 SOBNO
Lokacija: Velenje - Šalek
Zgrajeno: 1988
Velikost: 76m2
Etažnost: 2/6
Cena: 80.000,00 EUR

1,5 SOBNO
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 2009
Velikost: 106m2
Etažnost: P
Cena: 85.000,00 EUR

Hiše 

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje - Arnače
Adaptirano: 2006
Velikost: 220m2
Velikost parcele: 2.600m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 239.000,00 EUR
  
SAMOSTOJNA
Lokacija: Ljubno ob Savinji
Adaptirano: 2010
Velikost: 270m2
Velikost parcele: 1.000m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 177.000,00 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirano: 2006
Velikost: 210m2
Velikost parcele: 1.400m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 190.000,00 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje - Pirešica
Zgrajeno: 1952
Velikost: 180m2
Velikost parcele: 688m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 140.000,00 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Šmartno ob Paki
Adaptirano: 2002
Velikost: 150m2
Velikost parcele: 700m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 160.000,00 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj
Adaptirano: 1987
Velikost: 165m2
Velikost parcele: 410m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 95.000,00 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje - Center
Zgrajeno: 1999
Velikost: 380m2
Velikost parcele: 380m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 420.000,00 EUR
 
DVOJČEK
Lokacija: Velenje - 
Cesta v Bevče
Zgrajeno: 1986
Velikost: 395m2
Velikost parcele: 755m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 379.000,00 EUR
 
SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje - Črnova
Zgrajeno: 1983
Velikost: 320m2
Velikost parcele: 867m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 200.000,00 EUR
 
VRSTNA
Lokacija: Velenje - Cesta X
Zgrajeno: 1982
Velikost: 270m2 
Velikost parcele: 289m2
Etažnost: K+P+M
Cena: 240.000,00 EUR
 
DVOJČEK
Lokacija: Velenje - Lipa
Zgrajeno: 1985
Velikost: 300m2 
Velikost parcele: 424m2
Etažnost: MEDETAŽNA 6
Cena: 250.000,00 EUR

Dejan GORŠEK, inž.
nepremičninski posrednik
TELEfoN: 

03/897 51 30 ali 
041/665 223
E-PoŠTA: 

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih trenutno 
prodajamo. V bazi imamo več kot 
60 aktualnih nepremičnin v prodaji 
(stanovanj, hiš, parcel, kmetij...). 
Celotna ponudba na:

www.nepremicnine.habit.si

Za vse dodatne informacije 
o stanju nepremičnin in 
za termine za oglede nas 
pokličite!

Posel strokovno in varno vodimo 
ter izpeljemo od začetka do 
konca (od podpisa pogodbe do 
primopredaje nepremičnine). 
Poleg posredovanje pri prodaji 
nepremičnin vam nudimo individu-
alno svetovanje, sestavo pogodb 
(prodajna, darilna, najemna...) 
in pregled že sestavljenih pogodb. 
Pojasnimo vam lahko posamezne 
institute (nar. ara, odstopnina, 
pogodbena kazen itd.), ki so vse-
bovani v pogodbi in upoštevamo 
vaše želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi vaše 
pravice v primeru kršitve pogodb 
(neizpolnitve ali delne izpolnitve 
obveznosti, izpolnitve z napakami 
in zamude z izpolnitvijo) in odgo-
vorimo na vsa ostala vprašanja v 
zvezi s konkretnim pogodbenim 
razmerjem.
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